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ONZE HOOFDSPONSORS: 

 

Gedragscode voor wedstrijdofficials 

 

(verenigingsscheidsrechters en verenigingsassistent-scheidsrechters) 
 
 

1. Is NEUTRAAL bij het leiden of assisteren bij wedstrijden en VOORKOMT DE (SCHIJN VAN) 

BELANGENVERSTRENGELING.  

2. Gaat RESPECTVOL om met alle betrokkenen.  

3. ZORGT VOOR EEN VEILIGE OMGEVING in en rond de wedstrijd in samenwerking met de 

trainers/coaches en begeleiders. Schept een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid 

gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houdt zich aan de veiligheidsnormen en -eisen. 

4. ORGANISEERT EEN GOEDE SAMENWERKING, die in de wedstrijd actief zijn (assistent-scheidsrechter).  

5. IS DIENSTBAAR, zowel bij het faciliteren van een sportief verloop van de wedstrijd als bij het 

uitvoeren van het beleid rond sportief gedrag.  

6. ZIET TOE OP NALEVING VAN REGELS EN NORMEN in samenwerking met de trainers/coaches en 

begeleiders. Ziet toe op de naleving van de wedstrijdreglementen, de TOV huisregels, deze 

gedragscode en andere normen. 

7. IS OPEN. Handelt zo transparant mogelijk, zodat het eenvoudig is om verantwoording af te leggen 

en inzicht bestaat in het handelen en de beweegredenen.  

8. IS EEN VOORBEELD voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de 

sport in diskrediet wordt gebracht, ook bij het gebruik van social media.  

9. NEEMT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN VAN TEGENSTANDERS, 

TRAINERS/COACHES, BESTUURDERS, OF DERDEN AAN, om iets te doen of na te laten wat in strijd is 

met de integriteit van de sport. Wordt iets aangeboden om iets te doen of na te laten, dan meldt 

hij dit aan het bestuur van TOV.  

10. IS COLLEGIAAL t.o.v. andere (assistent)-scheidsrechters, ook als hij/zij toeschouwer is bij een collega 

(assistent)-scheidsrechter.  

11. IS ZICH BEWUST VAN DE RISICO’S VAN MATCHFIXING. Handelt voorzichtig en meldt eventuele 

signalen bij het bestuur van TOV.  
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