
RV&AV Overmaas 
Stadionlaan 15 
3078 XV Rotterdam 
Tel: 010-4190573  

 

 
Gedragscode RV&AV Overmaas 
 

Datum: 17 juli 2013  Pagina 1 van 4 
Versie: 1.0   

 

1. Inleiding 
Binnen de Normen en Waarden commissie van RV&AV Overmaas is ervoor gekozen om 
gedragscodes op te stellen voor zowel de jeugd als de senioren om zodoende ongewenst gedrag 
binnen ons vereniging te beperken dan wel uit te sluiten. 
Gedragscodes zijn regels die vaak binnen de vereniging als ongeschreven regels worden gehanteerd. 
Door aan iedereen binnen de vereniging duidelijk te maken welke normen en regels er gelden, maak 
je ook meteen duidelijk dat bepaald gedrag gewenst of niet gewenst is en waaraan ze zich moeten 
houden. Deze moeten dan ook voor iedereen helder zijn. 
Iedere nieuwkomer bij RV&AV Overmaas, met welk functie dan ook, dient op de hoogte gesteld te 
worden van deze gedragscodes, zodat iedereen er naar kan worden verwezen en erop kan worden 
aangesproken. 
 
Dit document is de eerste versie van de gedragscodes binnen RV&AV Overmaas. Aangezien de 
maatschappij onderhevig is aan veranderingen dienen deze gedragcodes aan het begin van elk 
seizoen herzien te worden.  
 
Hieronder worden allereerst de algemene gedragcodes voor onze vereniging beschreven, die voor 
iedereen gelden, ongeacht de functie binnen de vereniging. 
Daarna wordt per doelgroep binnen de vereniging de gedragscodes beschreven. Hierbij is geprobeerd 
om alle doelgroepen mee te nemen en niemand hierin te vergeten.  
Verwacht wordt dat de gedragscodes doorgenomen worden met de huidige leden. 
 

2. Algemene Gedragscodes 
1. Roken is alleen buiten toegestaan. Dat wil zeggen dat er in de kantine, bestuurskamers, 

kleedkamers en overige gesloten ruimten NIET gerookt mag worden.  
2. Er mag geen glaswerk (flesjes, glazen) mee naar buiten genomen 

worden. Plastic glazen zijn aan de bar te verkrijgen. 
3. Parkeren mag alleen op de daarvoor bestemde parkeer vakken. Indien de vakken bezet zijn 

kan er langs de weg geparkeerd worden, uitsluitend aan een kant. Langs het water is het niet 
toegestaan te parkeren. 

4. Er worden bij RV&AV Overmaas geen sterk alcoholische dranken geschonken. 
5. Alcohol wordt niet verstrekt aan personen onder de 16 jaar. 
6. Er wordt geen gebruik gemaakt van de velden, behalve tijdens wedstrijden en trainingen. 
7. Wij verwachten dat iedereen respect voor elkaar en elkaars eigendommen heeft. 

 

3. Specifieke Gedragscodes 

a. Spelers 
1. Je hebt respect voor de tegenstanders, je teamgenoten, leiders, trainers en het publiek.  
2. Je accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en grensrechter, ook al ben je het 

daarmee niet eens. Bespreek dat na de wedstrijd met je teamgenoten en trainer/leider. 
3. Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders. Speel 

volgens de bekende of afgesproken wedstrijdregels. 
4. Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet 

geaccepteerd.  
5. Bovengenoemde regels gelden net zo goed voor wedstrijden waarbij we te gast zijn bij andere 

voetbal verenigingen.  
6. De leider besluit of je opgesteld wordt bij de volgende wedstrijd, indien je niet hebt 

meegedaan aan de training in de week daarvoor.
7. Je betaalt zelf de boete van een gele of rode kaart. 
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8. Je bent zuinig op alle materialen, die je mag gebruiken, dus ook op de velden, de 
kleedkamers en de kantine.  
Indien je sponsorkleding ontvangen hebt, zorg je er voor dat na elke wedstrijd de kleding 
volgens de aanwijzingen van de leider ingeleverd wordt. 

9. Na een training is het gehele team verantwoordelijk voor het opruimen van de 
trainingsspullen. 

10. Je laat geen rommel achter in de kleedkamer of het veld. Rommel hoort in de prullenbak. 
11. Eventuele onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn.  
12. Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat je bij RV&AV Overmaas kunt 

voetballen. Dit is namelijk niet vanzelfsprekend. 
13. Afbellen voor trainingen dient ruim op tijd te gebeuren door de kantine van RV&AV Overmaas 

te bellen op nummer 010-4190573 of je eigen leider/trainer. Afbellen voor wedstrijden dient 
rechtstreeks bij de leider/trainer te gebeuren. 

14. Tijdens trainingen en wedstrijden dienen geen sieraden gedragen te worden. Deze kunnen jou 
en anderen schade aanbrengen. 

15. Bij wedstrijden dienen spelers op tijd op het terrein van Overmaas aanwezig te zijn. Voor 
thuiswedstrijden is dit minimaal 1 uur voor aanvang van de wedstrijd. Voor uitwedstrijden geldt 
dat spelers minimaal 1,5 uur voor aanvang van de wedstrijd bij Overmaas dienen te 
verzamelen, tenzij anders wordt vermeld door trainer/leider. 

16. Voetbalschoenen dienen buiten de kleedkamers schoongemaakt te worden op de daarvoor 
bestemde borstels. 

17. Het is niet toegestaan om met voetbalschoenen de kantine te betreden. 
18. Spelers die een straf oplopen tijdens een wedstrijd, worden ook door de vereniging disciplinair 

geschorst. Deze schorsing zal niet afhankelijk zijn van een eventuele schorsing van de KNVB 
en kan verschillend zijn, zoals: 

a. 2 wedstrijden interne schorsing; of  
b. als scheidsrechter fungeren bij een wedstrijd van pupillen of jeugd. 

19. Alle spelers dienen zowel na een training als na een wedstrijd te douchen. Tijdens het 
douchen is het dragen van badslippers verplicht. 

20. Spelers kunnen binnen RV&AV Overmaas disciplinair gestraft worden. Wanneer wangedrag 
geconstateerd wordt door een trainer of leider krijgt de speler een (interne) gele kaart. Bij 2 
gele kaarten krijgt de speler een wedstrijd schorsing en wordt contact opgenomen met de 
ouders in geval van jeugd of wordt een gesprek aangegaan met de speler zelf (zie dit als een 
rode kaart van de KNVB). 

21. Een speler hoort zijn medespeler te corrigeren (op correcte wijze) in het geval dat deze een 
gedragsregel overtreedt. 

b. Ouders en Verzorgers 
1. Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de ouder van toepassing. 
2. U blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken (op half veld liefst aan de kopkanten gaan staan, 

beslist niet op de middenlijn). 
3. U geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld 

dus discrimineren, schelden, grof taalgebruik, irriteren of kwetsen van wie dan ook, kan niet. 
4. RV&AV Overmaas heeft trainers en leiders. Zij bepalen de gang van zaken rond een team.  
5. Hebt u kritiek, op- of aanmerkingen op de begeleiding of de organisatie, geef dit dan door aan 

de teambegeleiding.  
6. Komt u er samen niet uit, neem dan contact op met de jeugdcommissie en/of Normen en 

Waarden commissie. 
7. In geval van jeugd spelers, kom regelmatig wedstrijden van uw kind bekijken en probeer 

daarbij waar nodig de trainer / leider te ondersteunen, denk hierbij bijvoorbeeld aan vervoer bij 
uitwedstrijden. 
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c. Leiders 
1. Een leider gaat niet in tegen het gezag van de scheidsrechter. 
2. Een leider gebruikt geen alcohol en rookt niet tijdens de begeleiding van zijn elftal. 
3. Een leider vloekt en scheldt niet. 
4. Een leider geeft ieder teamlid gelijke kansen. 
5. Een leider geeft positieve feedback en corrigeert wangedrag.  

Daar waar nodig wordt wangedrag en andere problemen gerapporteerd aan de 
jeugdcommissie, Normen en Waarden commissie en de ouders. 

6. Een leider accepteert geen discriminatie, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of 
kwetsen van wie dan ook.  
Dit soort wangedrag dient bestraft te worden met een interne gele kaart. 

7. Een leider is aangesteld door de jeugdcommissie en is lid van de KNVB 
8. Een leider stimuleert zijn spelers en is betrokken zonder tijdens de wedstrijden voortdurende 

aanwijzingen te geven.  
9. Een leider zorgt ervoor dat de kleedkamer na gebruik netjes achtergelaten wordt. 
10. Controleer de spelerspassen van uw spelers op geldigheid. Met een verlopen pas mag een 

speler niet voetballen. 

 

d. Trainers 
1. Wees redelijk in uw eisen ten aanzien van de tijd, de energie en het enthousiasme van 

jeugdige spelers. Bedenk dat jongeren ook andere interesses hebben. 
2. Leer uw spelers dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken. 
3. Deel daar waar mogelijk is de kinderen in volgens leeftijd, lengte, vaardigheid en fysieke 

gesteldheid. 
4. Vermijd dat getalenteerde spelers te veel in het veld staan. De minder goede spelers hebben 

zeker evenveel speeltijd nodig en hebben daar ook recht op. 
5. Bedenk dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen leren. Winnen is slechts een 

onderdeel van het spel. Verliezen trouwens ook. 
6. Schreeuw niet en maak de kinderen nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd 

verliezen. 
7. Zorg ervoor dat het materiaal voldoet aan de veiligheidseisen en geschikt is voor de leeftijd en 

de vaardigheid van de jongeren. 
8. Bij het indelen en het bepalen van de duur van de trainingstijden dient men rekening te 

houden met de mate waarin de kinderen volwassen zijn. 
9. Ontwikkel teamrespect voor de vaardigheid van de tegenstander, voor de beslissingen van de 

scheidsrechter en voor de trainer van de tegenstander. 
10. Volg het advies op van een arts bij het bepalen of een geblesseerde speler wel of niet kan 

spelen. 
11. Kinderen / Spelers hebben een trainer nodig die zij respecteren. Wees gul met lof wanneer 

het verdiend is. 
12. Blijf op de hoogte van de beginselen van goede training en van groei en ontwikkeling van 

kinderen. 
13. Een trainer zorgt ervoor dat de kleedkamer na gebruik netjes achtergelaten wordt. 

e. Bestuurders 
1. Zorg ervoor dat er gelijke mogelijkheden voor deelname in de sport bestaan voor alle jongeren 

ongeacht hun vaardigheid, geslacht, leeftijd of handicap. 
2. Betrek de jongeren in planning, leiding en de evaluatie van alle activiteiten. 
3. Sta niet toe dat welk sportprogramma dan ook primair voor de toeschouwers wordt gemaakt. 
4. Toestellen en voorzieningen moeten voldoen aan de veiligheidseisen en geschikt zijn voor alle 

jongeren. 
5. Bij de wedstrijdbepalingen en de duur van de wedstrijden dient rekening te zijn gehouden met 

de leeftijd en mate van volwassenheid van de jongeren. 
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6. Denk eraan dat het spel gespeeld wordt om het spel en de oefening wordt gedaan om de 
beheersing van de beweging. Zorg ervoor dat de beloning niet als het belangrijkst wordt 
gezien. Wel als u gul bent met lof voor inzet en prestatie. 

7. Zorg ervoor dat ouders, trainers, sponsors en deelnemers zich bewust zijn van hun invloed en 
verantwoordelijkheid m.b.t. Fair Play in sport en spel. 

8. Zorg ervoor dat er goed toezicht van gediplomeerde en ervaren trainers en scheidsrechters is, 
die in staat zijn sportiviteit en goede technische vaardigheden te bevorderen. 

9. Bied korte cursussen aan om het trainen voor en het leiden van een wedstrijd te verbeteren 
met de nadruk op sportiviteit, voor, tijdens en na de wedstrijd. 

10. Laat duidelijk blijken dat iedereen die binnen de vereniging zich bezighoudt met de activiteiten 
van de spelers voor alle vragen en of opmerkingen te allen tijde bij de jeugd-
/seniorencommissie terecht kan. 

 

f. Scheidsrechters 
1. Pas de regels aan het niveau van de spelers aan. 
2. Gebruik uw gezond verstand om ervoor te zorgen dat het plezier van in het spel niet verloren 

gaat door te veel ingrijpen. 
3. Geen woorden maar daden. Zorg ervoor dat zowel in als buiten het speelveld uw gedrag 

sportief is. 
4. Geef daar waar het verdiend is beide teams een compliment voor hen goed spel. 
5. Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten. 
6. Beoordeel opzettelijk, goed getimed “Foul Play” als onsportief, waardoor het respect voor 

eerlijk spel handhaaft. 
7. Moedig verandering van de regels openlijk aan als deze veranderingen tot bevordering van de 

deelname tot plezier en vermaak leiden. 
8. Zorg ervoor dat u op de hoogte bent en blijft van training en groei en ontwikkeling van 

jongeren. 
9. Zorg ervoor dat de kaarten die tijdens een wedstrijd aan spelers gegeven worden, ook 

daadwerkelijk op het wedstrijdformulier komen.  
 

g. Toeschouwers 
1. Denk eraan dat de jeugd voor haar eigen plezier deelneemt aan georganiseerde 

sportbeoefening. De jeugd doet dit niet voor uw vermaak, noch zijn de sporters mini-
profsporters. 

2. Gedraagt u op uw best. Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van 
spelers, trainers en scheidsrechters. 

3. Geef applaus bij goed spel van zowel uw eigen team als van het gastteam of andere 
deelnemers aan een wedstrijd. 

4. Toon respect voor tegenstanders/tegenspelers. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn. 
5. Maak een kind nooit belachelijk en scheld het niet uit als het een fout maakt gedurende een 

wedstrijd of training. 
6. Veroordeel elk gebruik van geweld. 
7. Respecteer de beslissing van de scheidsrechter. 
8. Moedig de jongeren altijd aan om zich aan de spel-/wedstrijdbepalingen te houden. 
9. Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen. 

 


