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Inleiding 
Iedereen kent ze wel: vervelende situaties waarbij het voetbalplezier verknald wordt door 
kritiek of zelfs schelden op een scheidsrechter, schreeuwende ouders langs de lijn, onnodig 
grof spel van de spelers, mensen die overal hun rommel neergooien of respectloos gedrag 
van spelers en toeschouwers. Dit soort negatieve ervaringen zorgen ervoor dat het steeds 
moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden die willen fluiten, kantinediensten willen draaien of 
één van de andere ontelbare klussen willen uitvoeren bij v.v. RSC. 
 
Voor een werkgroep (bestaande uit ouders en leiders van de ABC jeugd) was de toename 
van spelverruwing, respectloosheid naar bijvoorbeeld de scheidsrechter en ander ongewenst 
gedrag (ook bij v.v. RSC…) aanleiding om op 17 februari 2011 een jubileum activiteit voor de 
jeugd, ouders, trainers en leiders van de ABC jeugd te organiseren met het thema RESPECT. 
Op deze avond werden door de aanwezigen de 10 RSC RESPECT regels opgesteld met de 
afspraak: HIER HOUDEN WIJ ONS AAN. Deze afspraak was niet alleen bedoeld voor de ABC 
groep, maar voor alle geledingen binnen v.v. RSC. De 10 RSC RESPECT regels zijn tijdens de 
jubileumreceptie op 7 mei 2011 als officieel document overhandigd aan het hoofdbestuur 
van v.v. RSC met de “opdracht” deze regels te implementeren binnen de gehele vereniging. 
 
In februari 2012 is een werkgroep, onder de naam RSC TOONT RESPECT, van start gegaan 
met als taak en opdracht de 10 RSC RESPECT regels te implementeren binnen alle 
geledingen van v.v. RSC. 
 
Op advies van één van de sponsoren van de jeugd van RSC, Rabobank Twente Oost, worden 
nu de 10 RSC RESPECT regels ingebed en verankerd binnen het normen en waardenbeleid  
van v.v. RSC. De originele 10 RSC RESPECT regels zullen “ingelijst” vereeuwigd en bewaard 
blijven. Dit historisch document zal een prominente plek krijgen én behouden in het 
clubgebouw van v.v. RSC. De 10 RSC RESPECT regels vormen de basis en uitgangspunt 
voor de beleidsnotitie normen en waarden van v.v. RSC. 
 
De originele 10 RSC RESPECT regels zullen “ingelijst” vereeuwigd en bewaard blijven. Dit   
historisch document zal een prominente plek krijgen én behouden in het clubgebouw van 
v.v. RSC. De 10 RSC RESPECT regels vormen de basis en uitgangspunt voor de 
beleidsnotitie normen en waarden van v.v. RSC. 
 
Deze beleidsnotitie is goedgekeurd in algemene ledenvergadering van 29 oktober 2012.  
Het uiteindelijke doel is dat alle geledingen binnen v.v. RSC actief kennis nemen van de 
inhoud van deze beleidsnotitie en zich vervolgens houden aan de regels en afspraken welke 
hierin vastgesteld zijn. 
 
Samen met o.a. KNVB, NOC*NSF en andere sportbonden vindt ook v.v. RSC dat iedereen 
een leven lang moet kunnen genieten van sport. Voetbal is een teamsport. Het creëren en 
behouden van een Sportief, Respectvol, Plezierig en Veilig Sportklimaat vergt ook teamspirit 
en teamsamenwerking. Daarom gaan we in samenwerking  met alle RSC geledingen ervoor 
zorgen dat ieder individu zich veilig en prettig voelt bij v.v . RSC en zichzelf kan zijn. Voor 
het behouden of zelfs vergroten van plezier in voetbal is het belangrijk dat we bepaalde 
regels afspreken en ons daar allemaal aan houden. Respectvol omgaan met elkaar moet 
daarbij de basis zijn waar alles op rust.  
 
De beleidsnotitie zoals deze nu voor ligt dient beschouwd te worden als preventief beleid. 
Preventief beleid bestaat hieruit, dat er gedragsregels zijn opgesteld, waaraan de leden, 
vrijwilligers (en gasten/bezoekers) zich dienen te houden. Bij overtreding van deze regels 
spreken wij elkaar hierop aan. 
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Het z.g.n. correctieve beleid, (ook wel sanctie beleid genoemd)1 dient nog geschreven te 
worden en zal ook onderdeel uit gaan maken van de beleidsnotie NORMEN EN WAARDEN 
VAN  v.v. RSC 
Correctief beleid wordt gevoerd indien leden, vrijwilligers (en gasten/bezoekers) zich schuldig 
maken aan overtreding van de gedragsregels en derhalve voor de tenuitvoerlegging van 
sancties in aanmerking komen. 
 
 
Leeswijzer Daar waar 'hem' staat geschreven, wordt tevens 'haar' bedoeld. In dit statuut 
wordt gemakshalve het woord 'hem' gebruikt.  
 
 
 
 
Werkgroep RSC TOONT RESPECT  
v.v. RSC 
Rossum, oktober 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1 Een nog op te stellen sanctieprotocol maakt duidelijk in welke situaties, hoe en door wie er wordt opgetreden 
en welke maatregelen en/of sancties er kunnen worden opgelegd bij overtredingen van RSC regels/beleid. 
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 DE 10 RESPECTREGELS van v.v. RSC 
 

 
De 10 RESPECT regels gelden als leidraad voor ons gedrag bij v.v. RSC 

 
 

HIER HOUDEN WIJ ONS AAN: 
 
1. Wij sluiten niemand uit, iedereen hoort er bij 
 
2. Wij leveren geen commentaar op de scheidsrechter 
 
3. Wij spreken elkaar aan op gedrag dat niet hoort 
 
4. Wij helpen het kantinepersoneel de boel opruimen 
 
5. Wij laten de kleedkamer schoon achter 
 
6. Wij schelden niet en discrimineren niemand 
 
7. Wij tonen respect voor onze tegenstander, trainers en leiders 
 
8. Wij gaan voor Fair Play 
 
9. Wij komen niet aan eigendommen van anderen en zijn zuinig op de 

eigendommen van RSC 
 
10. Wij zetten onze voetbaltassen in de rekken 
 
 
Opgesteld door de jeugd, de jeugdleiders en –trainers tijdens de ABC avond in het kader van 
het 75-jarig jubileum van RSC 
 
17 februari 2011  
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SPECIFIEKE GEDRAGSREGELS RSC 
Naast de 10 respectregels gelden er binnen RSC voor meerdere groepen specifieke 
gedragsregels en -codes. Voor ouders gelden bijvoorbeeld andere regels dan voor de 
jeugdleden zelf. Hierdoor krijgt elke groep eigen verantwoordelijkheden en daar worden ze 
ook op aangesproken. 
Binnen RSC  onderscheiden we specifieke gedragsregels en -codes voor de volgende 
doelgroepen: 

• de (jeugd)spelers 
• de trainers en begeleiders (recreatief en prestatief) 
• de ouders/verzorgers 
• de scheidsrechters/wedstrijdleiders 
• de toeschouwers 
• de bestuurders en commissieleden 

  
 
GEDRAGSCODE (JEUGD)SPELERS  ALGEMEEN 
1. Probeer altijd te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders. 
2. Speel volgens de bekende of afgesproken wedstrijdregels en houd je aan gemaakte club- 

en teamafspraken. 
3. Vind eerlijk en prettig spelen (goede sfeer) belangrijk en presteer zo goed mogelijk. 
4. Aanvaard de beslissingen van scheidsrechters en assistent-scheidsrechters.  

Wanneer je het niet eens bent met een beslissing, bespreek dat dan eventueel na de 
wedstrijd in overleg met je leider en/of trainer. 

5. Beïnvloed de scheidsrechter en assistent-scheidsrechters niet door onbehoorlijke taal of 
agressieve gebaren en woorden maar waardeer hem of haar in doen en laten. 

6. Wens voor aanvang van de wedstrijd de tegenstander een prettige wedstrijd. Geef je 
tegenstander na de wedstrijd een hand en bedank hem voor de gespeelde wedstrijd  
(ook als je  de verliezer bent). 

7. Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of de club 
aan te moedigen ook onsportief te spelen of op te treden. 

8. Wijs je medespelers gerust op onsportief of onplezierig gedrag. 
9. Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken, 

bijvoorbeeld met je trainer, je leider, je teamgenoten of je ouders. 
10. Respecteer het werk van al die mensen (met name de vrijwilligers) die ervoor zorgen dat 

binnen RSC mogelijkheden bestaan te trainen, wedstrijden te spelen en gezelligheid te 
ervaren. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend. 
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SPECIFIEKE GEDRAGSREGELS VOOR (JEUGD-) SPELERS:  
1. Houd je aan de door de leiders aangegeven tijden van verzamelen en vertrek. 
2. Bij verhindering voor een wedstrijd of training ben je verplicht je volgens gemaakte 

afspraken tijdig af te melden bij de trainer of leider 
3. Bij ongewenst gedrag zijn de begeleiders bevoegd passende maatregelen te treffen. Bij 

wangedrag van spelers maken de leiders hiervan melding bij (jeugd-)bestuur. Bij 
jeugdspelers worden hierover ook de ouders geinformeerd. 

4. Zorg dat je voor een training minimaal 15 minuten voor aanvang , in sportkleding, op het 
sportcomplex aanwezig bent. Bij een wedstrijd geeft de trainer/leider aan hoe laat je 
verwacht wordt en waar.  

5. Alleen met toestemming van de trainer/leider wordt het veld verlaten bij zowel training 
als wedstrijden. 

6. Op de training dien je sportkleding te dragen. 
7. Tijdens wedstrijden draag je het officiële clubtenue. 
8. Als speler ben je verplicht scheenbeschermers te dragen, zowel bij de training als bij 

wedstrijden; het dragen van sieraden tijdens training en wedstrijden is verboden. 
9. Na trainingen en wedstrijden is douchen op het sportcomplex verplicht. 
10. Jeugdspelers t/m 15 jaar wordt vanwege medische/gezondheidsoverwegingen 

geadviseerd met vaste (rubberen) noppen te spelen (dus niet met afschroefbare 
noppen). 

11. Voetbalschoenen worden buiten schoon gemaakt op de daarvoor bestemde plaats. Dus 
niet tegen de muren of onder de douche! 

 
GEDRAGSCODE TRAINERS BEGELEIDERS ALGEMEEN 
1. Wees redelijk in je eisen ten aanzien van de tijd, de energie en het enthousiasme van 

jeugdige spelers. Bedenk dat jongeren ook andere interesses hebben. 
2. Leer je spelers dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken. 
3. Bedenk dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen leren. Zowel winnen als 

verliezen is slechts een onderdeel van het spel.  
4. Schreeuw niet en maak spelers nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd 

verliezen. 
5. Onze spelers hebben een trainer en een leider nodig die zij respecteren. Wees gul met 

complimenten wanneer het verdiend is.  
6. Blijf op de hoogte van de beginselen van goede training en van groei en ontwikkeling van 

spelers. 
7. Wees in al je gedragingen een voorbeeld voor anderen. 
 
 
SPECIFIEKE GEDRAGSREGELS VOOR TRAINERS/LEIDERS: 
1. Zorg dat je ruim voor de afgesproken tijd aanwezig bent voor wedstrijden en trainingen. 
2. Zorg voor een goede ontvangst van de scheidsrechter en tegenstanders.  
3. Draag zorg voor een goede voorbereiding van de wedstrijden en de trainingen. 
4. Rapporteer  wangedrag of andere problemen aan de voorzitters van de respectievelijke 

besturen. In voorkomende situaties bij jeugdleden worden na overleg met 
jeugd/hoofdbestuur ook de ouders/verzorgers geïnformeerd.  
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5. Maak voor aanvang van een seizoen een schema t.b.v. vervoer, wassen, materiaal 
verzorgen en kleedkamer corvee. Kleedkamer corvee geldt zowel bij trainingen als bij 
thuis- en uitwedstrijden. Bij thuiswedstrijden hoort hier ook de kleedkamer van de 
bezoekende club bij.   

6. Neem bij wedstrijden en trainingen kostbare spullen in bewaring. 
7. Zorg voor toezicht in de kleedlokalen, zolang spelers van je team zich in de kleedkamer 

bevinden. Dit zowel bij trainingen als bij uit- en thuiswedstrijden. 
8. Maak duidelijke afspraken met je team over o.a. wedstrijdschema, afgelastingen en 

wijzigingen in het wedstrijdschema.  
9. Verzorg het invullen en afhandelen van het wedstrijdformulier. 
10. Wees zuinig op de kleding en andere materialen die je van RSC in bruikleen hebt 

gekregen. 
11. Zorg dat het veld na de training/wedstrijd leeg is van gebruikte materialen.  
12. Zorg ervoor dat na een training en/of wedstrijd bij gebruik van de lichtmasten, deze 

direkt na afloop weer gedoofd worden. 
13. Zie er op toe dat spelers rekening houden met weersomstandigheden en passende 

kleding dragen. 
14. Neem deel aan vergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de club 

worden georganiseerd waarbij jouw aanwezigheid gewenst is. 
 
GEDRAGSCODE OUDERS / VERZORGERS  
1. Stimuleer een kind, dat (incidenteel) geen interesse toont, om toch deel te nemen aan 

een wedstrijd, training of een andere verenigingsactiviteit. 
2. Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe. 
3. Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen.  
4. Laat de coaching over aan de trainers en leiders van het team.   
5. Bedenk dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen leren. Zowel winnen als 

verliezen is slechts een onderdeel van het spel. Leer uw kind hiermee omgaan. 
6. Maak het kind nooit belachelijk en geef het geen uitbrander als het een fout heeft 

gemaakt of een wedstrijd heeft verloren.  
7. Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen. Geef blijk van uw waardering voor 

goed spel van beide teams. 
8. Val een beslissing van (assistent-)scheidsrechters niet in het openbaar af en trek hun 

integriteit nooit  in twijfel. 
9. Ondersteun alle pogingen om verbaal en fysiek geweld tijdens wedstrijden of trainingen 

door de jeugd te voorkomen. Déze gewenste ondersteuning geldt ook t.a.v. ouders en 
toeschouwers langs de lijn.  

10. Erken de waarde en het belang van vrijwillige trainers en leiders. Zij geven hun tijd en 
kennis om het sporten/de recreatie van uw kind mogelijk te maken.  

11. Houd rekening met veranderende weersomstandigheden en dat uw kind afhankelijk 
hiervan passende kleding draagt. 

12. Jeugdspelers t/m 15 jaar wordt vanwege medische/gezondheids  overwegingen 
geadviseerd met vaste (rubberen) noppen te spelen (dus niet met afschroefbare 
noppen). 
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GEDRAGSCODE BESTUURDERS 
1. Streef naar gelijke mogelijkheden voor deelname aan alle verenigingsactiviteiten voor 

alle leden. 
2. Betrek trainers, leiders en waar mogelijk de leden bij planning, leiding en de evaluatie 

van alle activiteiten. 
3. Materialen en voorzieningen moeten voldoen aan de veiligheidseisen. 
4. Denk eraan dat het spel gespeeld wordt om het spel. Zorg ervoor dat de beloning niet als 

het belangrijkst wordt gezien.  
5. Zorg voor een goede communicatie van de RSC RESPECT regels en de inhoud van de 

beleidsnotitie normen en waarden naar alle geledingen binnen de vereniging. 
6. Zorg ervoor dat spelers, trainers en leiders, sponsors en ouders zich bewust zijn van hun 

invloed en verantwoordelijkheid m.b.t. Sportiviteit & Respect in de voetbalsport. 
7. Zorg ervoor dat er goed toezicht is van de aangestelde trainers en leiders, die in staat 

zijn gewenst gedrag, sportiviteit en goede technische vaardigheden te bevorderen. 
8. Bied eventueel korte cursussen (clinics) aan om het trainen voor en het leiden van een 

wedstrijd te verbeteren met de nadruk op sportiviteit, voor, tijdens en na de wedstrijd. 
9. Wees zelf een voorbeeld van goed gedrag.  
10. Spreek mensen aan op hun gedrag als dat niet voldoet aan onze geldende waarden en 

normen.   
11. Stimuleer en schep voorwaarden zodat alle vrijwilligers de kwaliteit van hun werk voor 

club, leden en gasten steeds kunnen verbeteren. 
12. Wees toegankelijk, open en eerlijk, ook als er oprechte kritiek wordt geuit. 
 
GEDRAGSCODE (CLUB-)SCHEIDSRECHTERS 
1. Pas de regels aan, aan het niveau en de leeftijd van de spelers. 
2. Gebruik uw gezond verstand om ervoor te zorgen dat het plezier in het spel niet verloren 

gaat door teveel ingrijpen. 
3. Zorg dat uw gedrag zowel in als buiten het speelveld sportief is. 
4. Geef daar waar het verdiend is, beide teams een compliment voor hun sportieve gedrag. 
5. Wees duidelijk, objectief en beleefd bij het constateren van overtredingen en andere 

fouten. 
6. Zorg ervoor dat u op de hoogte bent en blijft van de actuele spelregels 
7. Van de clubgrensrechter wordt verwacht dat hij sportief en volgens de regels vlagt.  

Toon u een waardig assistent scheidsrechter. 
  
GEDRAGSCODE TOESCHOUWERS 
1. Denk eraan dat een speler voor zijn eigen plezier deelneemt aan een voetbalwedstrijd of 

-training.  
2. Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van spelers, trainers, 

leiders, en (assistent-)scheidsrechters. 
3. Waardeer goed spel van zowel uw eigen team als van de tegenstander. 
4. Toon respect voor tegenstanders/tegenspelers. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn. 
5. Maak spelers nooit belachelijk en scheld niet als er een fout gedurende een wedstrijd of 

training wordt gemaakt. 
6. Veroordeel elk gebruik van geweld en vernieling. 
7. Respecteer de beslissing van de (assistent-) scheidsrechters. 
8. Moedig spelers altijd aan om zich aan de spel-/wedstrijdregels te houden. 
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9. Zorg ervoor dat uw eigen gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen. 
10. Waardeer de zorg voor onze accommodatie. Voorkom vernielingen en vervuiling. 

 
BELANGRIJK BIJ RSC 
1. Het verenigingsbeleid en de regels van RSC worden regelmatig met bestuur, spelers, 

trainers, coaches, supporters en ouders besproken en zorgvuldig onder de aandacht 
gebracht o.a. via cursussen, bijeenkomsten en de verschillende media (waaronder 
website en clubblad). 

2. Aan nieuwe leden, en bij jeugdleden ook aan de ouders, worden vooraf de regels die 
RSC hanteert duidelijk gemaakt.   

3. Wij stimuleren onze (jeugd-)leden en de ouders iets te doen voor de club en zorgen voor 
een gepaste waardering. Daar waar mogelijk biedt RSC ook de gelegenheid tot het 
volgen van een cursus. 

4. Bij wangedrag van de jeugd praten we altijd met de ouders. Leden die problemen 
veroorzaken, worden apart aangesproken door een van de bestuursleden.  

5. Wij spreken elkaar aan op de respect- en gedragscodes en het niet naleven van het 
normen en waardenbeleid binnen v.v. RSC. 
 
 

De werkgroep RSC TOONT RESPECT vindt het belangrijk om twee gedragsregels toe te 
voegen aan de 10 opgestelde RSC RESPECT regels dd. 17-2-2011, nl.: 
 
• Wij pesten niet en ongewenste (sexule-)intimidatie wordt evenmin geaccepteerd 
• Wij respecteren bij RSC de geldende normen m.b.t. verantwoord alcoholgebruik en 

rookbeleid. Drugsgebruik wordt niet getolereerd bij RSC. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RSC project “RSC toont ReSpeCt” : 
Het project “RSC toont ReSpeCt”  is mede tot stand gekomen door medewerking van één 
van onze jeugdsponsoren, Rabobank Twente Oost, waarvoor onze oprechte dank.  
Aanvullingen, verbeteringen juichen wij ten zeerste toe. 
U kunt deze doorgeven aan het secretariaat:  secretaris@rscrossum.nl   
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