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  GEDRAGSPROTOCOL SV Epe 2021 

 

DE GEDRAGSCODES 

De (jeugd-)spelers 
 

 Speel met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders. Gedraag je ook 
correct t.o.v. scheidsrechters, leiders, trainers en publiek 

 Respecteer de bezittingen van anderen 

 Pesten, discriminatie, seksuele intimidatie en schelden zijn niet geoorloofd 

 Bespreek vermoedens van seksuele intimidatie met de leiders, de 
vertrouwenspersoon of bestuur van SV Epe.  

 Speel volgens de bekende of afgesproken regels 

 Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk binnen jouw 
eigen mogelijkheden 

 Accepteer de beslissingen van de scheidsrechter 

 Beïnvloed de scheidsrechter niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en 
woorden. Laat je niet ontmoedigen door een nederlaag  

 Geef het andere team na een wedstrijd een hand 

 Bedank scheids- en grensrechters na afloop voor de leiding 

 Feliciteer de tegenstander met het behaalde succes als je zelf de verliezer bent.  

 Eventuele onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te 
zijn. Spreek je medespelers gerust aan op onsportief of onplezierig gedrag 

 Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken. 

 Respecteer het werk van diegenen die ervoor zorgen dat je kunt trainen en 
wedstrijden kunt spelen Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend 

 Houd je aan de afspraken die aan het begin van het voetbalseizoen worden gemaakt 
met betrekking tot trainen, wedstrijden, tijden, afmeldingen, douchen etc.; de leiders 
zijn, indien noodzakelijk, bevoegd om passende maatregelen te nemen.  

 Communiceer open en eerlijk met elkaar, niet over elkaar 

 Laat kleedkamers schoon achter en ga zorgvuldig om met materialen, voetbalkleding 
en verenigings- en/of andermans eigendommen. 

 Draag tijdens wedstrijden het officiële clubtenue. 

 Blijf elkaar positief coachen en corrigeren 
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 Gebruik het sportpark Wachtelenberg alleen tijdens openingstijden. Het gebruik van 
de velden buiten de wedstrijd en trainingsvelden is zonder toestemming van het 
bestuur niet toegestaan.  

 Iedere speler behoort op tijd aanwezig te zijn, zowel op de training als voor 
wedstrijden. Bij thuiswedstrijden is dat een half uur voor aanvang, bij uitwedstrijden 
15 minuten voor vertrek tenzij anders is afgesproken met de leider. Het 
verzamelpunt voor thuiswedstrijden is het SV Epe clubhuis, tenzij anders 
afgesproken. Voor uitwedstrijden is dat voor JO13,JO11,JO9 (D, E en F pupillen) de 
verharde parkeerplaats bij het hoofdveld (de parkeerplaats bij Cialfo) en voor 
JO19,JO17,JO15 (A, B en C junioren) het SV Epe Clubhuis.  

 Zorg dat je voor een training minimaal vijf minuten voor aanvang op het trainingsveld 
aanwezig bent.  

 Iedere speler behoort zeer regelmatig te trainen. Voor spelers van selectieteams 
geldt dat zij verplicht zijn tweemaal in de week te trainen. 

 Bij verhindering voor een wedstrijd of training is men verplicht zich tijdig af te 
melden bij de teamleider en/of trainer. 

 Bij wangedrag zijn de begeleiders bevoegd passende maatregelen te treffen.  

 Alleen met toestemming van de trainer wordt het veld verlaten 

 Iedere speler dient ervoor te zorgen dat het tenue in goede staat verkeert en dat de 
voetbalschoenen goed onderhouden zijn. Het tenue bestaat uit wat door SV Epe is 
samengesteld. Het dragen van scheenbeschermers is verplicht bij wedstrijden en 
trainingen. Tijdens de wedstrijden dienen de kousen opgetrokken te zijn en dient het 
shirt aan de onderkant in de broek te zitten.  

 Op de training dient de speler sportkleding te dragen. Het is niet toegestaan om te 
trainen/voetballen in de door de vereniging beschikbaar gestelde trainingspakken. 
Voor meer informatie, zie ook het reglement van het ‘ kledingplan’! 

 Tijdens de herfst- en winter (vanaf 1 oktober tot 1 april) is het verplicht om 
gedurende de training warme kleding te dragen, bijvoorbeeld een trainingspak.  

 Tijdens trainingen en wedstrijden mogen geen kettinkjes, horloges of andere 
voorwerpen gedragen worden die gevaar op kunnen leveren voor de speler en/of 
tegenstander. Lichaamsversierselen die niet verwijderd kunnen worden (o/a 
oorbellen of piercings), moeten worden afgeplakt om blessures te voorkomen.  

 Neem voor de training géén volledige warme maaltijd.  

 Ga na de training, vooral bij donker weer, met meerder spelers tegelijk naar huis 
(vooral de jongere jeugd). Zorg daarbij voor werkende fietsverlichting 

 Voor de jeugd onder de 13  (Voorheen de D t/m F pupillen) zijn uitsluitend 
voetbalschoenen met kunststof (plastic) noppen toegestaan. Deze noppen moeten 
braamvrij zijn (i.v.m. voorkomen van blessures). Let op: ijzeren, aluminium of 
afschroefbare noppen zijn niet toegestaan bij de jeugd onder de 13! (voor de D t/m F 
pupillen!) 

 Het is verboden om de kunstgrasvelden met ijzeren of aluminium noppen te 
betreden  

 Het is verboden voetbalschoenen te dragen in de kantine.  

 Voetbalschoenen worden buiten schoon gemaakt en niet tegen de muren of onder 
de douche. 
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 Draag geen knie- of enkelbanden tenzij op doktersvoorschrift. Bij twijfel raadpleeg 
altijd de medische staf. 

 In principe is het voor selectiespelers verboden deel te nemen aan 
zaalvoetbalwedstrijden op de dag voorafgaande aan een wedstijd, tenzij vooraf 
toestemming is verkregen van de teamleider. 

 Indien een wedstrijd wordt afgelast kan de trainer beslissen om een extra training in 
te lassen. Deze training is verplicht! 

 Stal je fiets in het fietsenrek. Let op: Stal je fiets niet op plaatsen die daarvoor niet 
bestemd zijn (d.w.z. alleen op plaatsen waar een fietsenrek is geplaatst) 

 Meld blessures aan trainer en/of teamleider of via blessures@svepe.nl 

 De speler is zelf verantwoordelijk voor waardevolle spullen. Deze 
verantwoordelijkheid kan nooit overgedragen worden aan de teamleider en/of 
vereniging. Het wordt sterk aangeraden om geen waardevolle spullen mee te nemen 
naar het voetbalveld. 

 Tenzij anders afgesproken wordt na iedere wedstrijd of training gedoucht. Het 
dragen van badslippers in de kleedkamer en onder douche wordt aanbevolen 

 Neem bij twijfel over het doorgaan van een wedstrijd contact op met de leider of kijk 
op voetbal.nl of de voetbal.nl app of op www.svepe.nl (bel dus niet met de 
vereniging). Het is jeugdspelers verboden te kaarten, te dobbelen of andere 
spelletjes te doen om geld. 

 Het drinken van alcohol is verboden voor spelers tot 18 jaar voorafgaande en/of 
tijdens clubactiviteiten. Het nuttigen van alcoholische dranken in de kleedkamer is 
voor alle spelers verboden. 

 Het gebruik van drugs is verboden voor alle spelers voorafgaande en/of tijdens 
clubactiviteiten 

 In de kantine van SV Epe: 
o Worden ’s zaterdags voor 13.00 uur géén alcoholhoudende dranken verkocht 
o Worden aan personen onder de achttien jaar géén alcoholhoudende dranken 

verkocht.  
o Het roken van sigaretten is slecht voor de gezondheid en past niet bij een 

sportieve levensstijl.  
 Binnen de hekken van het terrein van SV Epe mag niet gerookt worden 
 In de kantine en in de kleedkamers mag niet gerookt worden  

 
  

mailto:blessures@svepe.nl
http://www.svepe.nl/
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De (jeugd-)trainers en -leiders 
 

 Wees redelijk in uw eisen over tijd, energie en enthousiasme van spelers. 

 Bedenk dat spelers ook andere interesses kunnen hebben. 

 U hebt een voorbeeldfunctie voor onze spelers; handel als zodanig 

 Leer uw spelers dat spelregels afspraken zijn die voor iedereen gelden.  

 Gun alle spelers bij benadering dezelfde speeltijd 

 Bedenk dat spelers voor hun plezier spelen en ook iets willen leren. 

 Wees zelf altijd op tijd voor trainingen en wedstrijden en zorg voor een goede 
voorbereiding 

 Gebruik passend taalgebruik en maak spelers niet belachelijk bij fouten of verlies van 
een wedstrijd 

 Winnen én verliezen zijn onderdeel van het spel. 

 Zorg voor deugdelijk materiaal en veilige omstandigheden. 

 Ontwikkel respect voor medespelers, tegenstanders en scheidsrechter. 

 Blijf op de hoogt van de beginselen van goede en bij spelers passende training.  

 U neemt deel aan vergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de 
club worden georganiseerd waarbij uw aanwezigheid gewenst is. 

 Neem een stimulerende en uitdagende rol aan, u bent ambassadeur van de 
vereniging; gedraag u daarnaar 

 Kijk verder dan alleen het eigen elftal of afdeling 

 Draag zorg voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de spelers zich veilig voelen. 

 Leer spelers omgaan met teleurstelling en corrigeer bij overtreding van de 
gedragsregels. 

 Rapporteer wangedrag of andere problemen aan de coördinator en aan ouders. Bij 
ernstig wangedrag maak je melding bij het bestuur van SV Epe.  

 Meldt een vermoeden aan seksuele intimidatie of misbruik bij het bestuur van SV 
Epe.  

 Als er een vorm van seksuele intimidatie gezien wordt, zorg dan dat dit direct stopt 

 Seksuele relaties tussen een (jeugd)trainer/-leider en een jeugdige speler tot 16 jaar 
of een met mensen met een verstandelijke beperking zijn nooit geoorloofd en 
worden beschouwd als seksueel misbruik 

 Zorg voor gepast toezicht in de kleedlokalen zowel bij uit- als thuiswedstrijden als 
voor en na trainingen 

 Ga tijdens training(stages), wedstrijden en reizen integer en respectvol om met de 
sporter en dring niet verder het privéleven in dan nodig is voor de sport.  

 Wees alert op machtsmisbruik en hanteer het vier ogen principe 

 Sluit de kleedlokalen bij wedstrijden en trainingen en neem kostbare spullen in 
bewaring. 

 Je bent verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen, waterzak). 

 Regel het vervoer bij uitwedstrijden en maak zo nodig een schema met ouders.  
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 Je bent het startpunt van de telefooncirkel of groepsapp bij afgelastingen of het 
doorgeven van wijzigingen. 

 Je verzorgt het invullen en afhandelen van het digitale wedstijdformulier en geeft de 
uitslag door.  

 Je bent zuinig op de kleding en andere materialen die je van SV Epe in bruikleen hebt 
gekregen. 

 Je zorgt dat het veld na de training/wedstrijd leeg is van gebruikte materialen. 
Doeltjes worden weer teruggeplaatst (o.a. op het asfalt naast de kunstgrasvelden). 

 Je ziet erop toe dat spelers rekening houden met weersomstandigheden en passende 
kleding dragen 

 We praten Met elkaar en niet Over elkaar 

 Gebruik van alcohol is (kort) voor en tijdens wedstrijden niet toegestaan.  

 Bij vervoer per auto bij een uitwedstrijd is het voor bestuurders voor en na de 
wedstrijd niet toegestaan om alcohol te gebruiken. Je hebt de verantwoordelijkheid 
voor je passagier(s).  

 

De ouders/verzorgers 
 

 Forceer een kind dat geen interesse toont nooit om deel te nemen aan een sport. 

 Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe. 

 Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen en dat afspraken worden 
nagekomen met betrekking tot trainen, verzamelen, afmelden en het voetbalspel.  

 Leer uw kind dat het resultaat van elke wedstrijd wordt geaccepteerd.  

 Steun een kind en geeft het geen negatieve kritiek als het een fout heeft gemaakt of 
een wedstrijd heeft verloren. 

 Moedig uw teams positief aan, bemoei u niet met de coaching en teambegeleiding.  

 Val een beslissing van de scheidsrechter/wedstrijdleider niet af en trek nooit de 
integriteit van deze personen in twijfel. 

 Ondersteun alle pogingen verbaal- en fysiek geweld en seksuele intimidatie tijdens 
sportactiviteiten te voorkomen. 

 Erken de waarde en het belang van functionarissen en vrijwilligers binnen de 
vereniging. Zij geven hun vrije tijd en kennis om het sporten van uw kind mogelijk te 
maken. 

 Maak problemen bespreekbaar met de leiders, coördinator of met het bestuur.  

 Toon betrokkenheid bij de club en vraag u af op welke wijze u zich kunt inzetten voor 
SV Epe.  

 Bij uitwedstrijden zijn de ouders/verzorgers om de beurt verantwoordelijk voor het 
vervoer.  
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De bestuurders  
 

 Voer beleid dat gericht is op sportiviteit/fair play binnen uw vereniging en houd 
toezicht op een correcte en consequente naleving door betrokkenen. Evalueer het 
beleid periodiek en stuur waar nodig bij. 

 Stimuleer positief coachen, een effectieve manier om de motivatie, het moreel, het 
plezier in de sport en de prestatie te bevorderen. Toets de doelstellingen periodiek 
en stuur daar waar nodig is.  

 Zorg ervoor dat ouders, trainers, sponsors, deelnemers, vrijwilligers etc. Zich bewust 
zijn van hun invloed en verantwoordelijkheid m.b.t. positief coachen en fair play in 
sport en spel. 

 Bij vermoedens van seksuele intimidatie of misbruik stelt het bestuur onderzoek in 
en meldt dit de KNVB. 

 

De scheidsrechters/wedstrijdleiders 
 

 Pas de regels toe volgens de KNVB-richtlijnen en beoordeel ze op niveau en kwaliteit 
van de wedstrijd.  

 Zorg ervoor dat het plezier in het spel niet verloren gaat door veel en/of onnodig in 
te grijpen.  

 Geen woorden maar daden. Uw eigen gedrag dient te allen tijde sportief te zijn.  

 Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten. 

 Beoordeel opzettelijk, goed getimed “ foulplay” als onsportief.  

 Meld (wan-)toestanden altijd bij het bestuur en/of de KNVB 
 
 
 
Epe, 11 Februari 2021 
 
Namens het bestuur van SV Epe 
 
De Voorzitter 
 
Deze gedragsregels zijn door het Algemeen Bestuur van SV Epe definitief vastgesteld in de 
vergadering van 11 Februari 2021 


