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DE GOUDEN REGELS 
 
 
Inleiding 
Met plezier komen de prestaties en mede daarom is de belangrijkste doelstelling van VVH/Velserbroek altijd 
geweest om een veilige en sportieve omgeving te bieden aan onze leden, gasten, vrijwilligers en kinderen.  
Als VVH/Velserbroek hebben we de afgelopen jaren helaas een toename in agressie en (verbaal) geweld 
gemerkt. Daarom zijn we begin November 2012- in samenwerking met de KNVB - het traject Veiligheid en 
Sportiviteit gestart.  Op 26 november 2012 heeft VVH/Velserbroek een startsein gegeven aan dit project. Dat 
het onderwerp belangrijk is en op veel steun kan rekenen bleek uit de grote opkomst van onze leden die 
avond. Dat sportiviteit en veiligheid echter zo snel actueel zou worden en een extra lading zou krijgen konden 
we ons toen niet voorstellen. 
 
Plezier in het spel, sportieve resultaten en lekker voetballen met elkaar zijn belangrijke elementen voor 
VVH/Velserbroek en haar leden. Wij willen dan ook graag dat het gedrag en de invloed van spelers, trainers, 
leiders en supporters langs de lijn positief en ondersteunend is.  Daarom is binnen VVH/Velserbroek een 
sportiviteitscode opgesteld; om sportief gedrag te stimuleren, de club goed te kunnen besturen, een gezond en 
veilig sportklimaat te creëren en de accommodatie heel, schoon en veilig te houden. Wij verwachten dat dit op 
den duur ook de uitstraling van de club naar buiten en de prestaties op het veld positief beïnvloedt. 
Een sportiviteitscode bevat regels (of afspraken) die vaak binnen de vereniging als ongeschreven regels worden 
gehanteerd. Door aan onze leden (kader, spelers  en ouders) duidelijk te maken welke regels (of afspraken) er 
gelden, maken we ook meteen aan elkaar duidelijk dat bepaald gedrag gewenst of niet gewenst is.  
 
Dit geldt zowel voor wat zich op onze accommodatie voordoet als voor activiteiten (uitwedstrijden, toernooien 
e.d.) die buiten VVH/Velserbroek plaatsvinden. Realiseer je dat je altijd het visitekaartje van de verenging bent.  
Voor elke doelgroep zijn regels (of afspraken) opgesteld, waaraan men zich moet houden. Deze moeten voor 
een ieder helder zijn. Het is daarom van groot belang dat elk lid van  VVH/Velserbroek van deze gedragscode 
op de hoogte is, zodat een ieder ernaar kan worden verwezen en erop kan worden aangesproken.  
 
Graag willen we bij deze ook BVC Bloemendaal bedanken. BVC Bloemendaal was al geruime tijd bezig met een 
beleid op te stellen rondom sportiviteit en respect. We hebben daarom ook voor de samenstelling van onze 
regels gebruik gemaakt van de expertise van BVC Bloemendaal.  
 
We hopen en verwachten dat iedereen die betrokken is bij VVH/Velserbroek de gedragsregels tot zich neemt. 
Als u vragen, opmerkingen of aanvullingen heeft dan kunt u contact opnemen met de commissie Sportiviteit en 
Respect via secretariaat@vvhvelserbroek.nl  
 
De commissie sportiviteit en respect 
 
Velserbroek, 26 maart 2013 
  

mailto:secretariaat@vvhvelserbroek.nl
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De ‘gouden’ gedragsregels van VVH/Velserbroek 
 
 

Laat presteren en sportief spel hand in hand gaan binnen de gestelde 
spelregels van de KNVB.  
 
Behandel  jezelf, je teamgenoten en de tegenstander met respect zoals jezelf 
behandeld wenst te worden. 
 
Heb waardering voor mooi spel en goed voetbal, ook van de tegenstander. 
 
Wees een trotse winnaar en een goede verliezer. 
 
Respecteer de spelregels en aanvaard de beslissingen van de scheidsrechter. 
 
Laat de kleedkamers, de velden en de kantine netjes achter. Behandel ook de 
accommodatie en de middelen die je tot je beschikking krijgt met respect. 
 
Wees gul met applaus en vermijd grove taal en geweld. 
 
Supporters zijn van harte welkom. Vanaf de D junioren geldt dat toeschouwers 
buiten de omheining van het veld blijven. Het veld is voor de spelers en 
begeleiding. 
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Een sportiviteitscode voor iedereen  

 
Spelende leden  
 

1. Probeer te winnen  met respect voor jezelf, je teamgenoten en je 
tegenstanders.  
 

2. Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk 
binnen de spelregels van de KNVB. 
 

3. Aanvaard altijd de beslissingen van scheidsrechters en geef hem een 
hand na de wedstrijd. 
 

4. Beïnvloed de scheidsrechter niet door onbehoorlijke taal of agressieve 
gebaren en woorden.  
 

5. Een overwinning mag gevierd worden, maar we provoceren niet.  
 

6. Laat je niet ontmoedigen door een nederlaag.  
 

7. Wens je tegenstander een prettige wedstrijd en geef hem/haar na de 
wedstrijd een hand.  
 

8. 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.  
 

9. Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat je kunt 
trainen en wedstrijden spelen. Dit is namelijk niet vanzelfsprekend.  
 

10.  Behandel de accommodatie, de middelen en het materiaal dat je tot je 
beschikking krijgt met respect, hou het schoon en veilig en gebruik het 
als een goed huisvader. 
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Ouders en/of verzorgers van kinderen  
 

1. Stimuleer uw kind, het team en de tegenstander op een positieve 
manier; forceer een kind dat geen interesse toont in de voetbalsport 
nooit deel te nemen aan voetbal.  
 

2. Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe en 
laat het coachen over aan de leiders en/of trainers.  
 

3. Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen.  
 

4. Leer uw kind dat eerlijke pogingen net zo belangrijk zijn als winnen, 
zodat het resultaat van elke wedstrijd geaccepteerd wordt zonder 
onnodige teleurstelling.  
 

5. Verander een nederlaag in een overwinning door uw kind te helpen te 
werken aan een grotere vaardigheid en het worden van een goede 
sportman/vrouw. Maak het kind nooit belachelijk en geef het geen 
uitbrander als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft 
verloren.  
 

6. Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen en te proberen. 
Fouten maken mag! Applaudisseer voor goed spel, ook voor de 
tegenstander. 
 

7. Val een beslissing van een scheidsrechter, leider of trainer niet in het 
openbaar af en trek nooit de integriteit van dergelijke personen in 
twijfel. Erken de waarde en het belang van vrijwillige scheidsrechters, 
leiders en trainers. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten van uw 
kind mogelijk te maken.  
 

8. Moedig uw kind positief aan. Toeschouwers blijven achter de omheining 
van het veld. Het veld is er voor de spelers en begeleiding (uitzondering 
mini’s, F en E junioren) 
 

9. Ondersteun (alle) onze pogingen en maatregelen om verbaal en fysiek 
misbruik tijdens sportactiviteiten door de jeugd te voorkomen.  
 

10. De vereniging kan niet zonder vrijwilligers. De hulp van ouders is 
onmisbaar binnen een vereniging en wordt bijzonder op prijs gesteld. 
Vele handen maken immers licht werk. 
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Leiders/trainers  
 

1. Wees redelijk in uw eisen ten aanzien van tijd, energie en 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. Beargumenteer de indeling van vooral de jongere spelers in het bijzijn 
van hun ouders.  
 

4. Zorg ervoor dat alle spelers ongeveer evenveel speeltijd krijgen.  
 

5. Voetbal is een teamsport – stimuleer dit! Let er op dat de jongens ‘het 
met z’n allen doen’ en er niet één of twee jongens buiten de boot vallen. 
  

6. Bedenk dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen leren. Winnen 
is slechts een onderdeel van het spel. Verliezen trouwens ook.  
 

7. Schreeuw niet en maak de kinderen nooit belachelijk als zij fouten 
maken of een wedstrijd verliezen. 
  

8. Controleer of het materiaal veilig en geschikt is voor de leeftijd en de 
vaardigheid van de jongeren.  
 

9. Breng de spelers bij respect te hebben voor de tegenstander en voor de 
(beslissingen van de) scheidsrechter.  
 

10. Wees een goed gastheer voor bezoekende clubs. Wijs ze de kleedkamer 
en het veld en zie er op toe dat ze limonade krijgen. 
 

11. Kinderen hebben een trainer nodig die zij respecteren. Wees gul met lof 
wanneer het verdiend is. Een schouderklopje doet al wonderen!  
 

12. Maak heldere afspraken aan het begin van het seizoen met uw team 
over bijvoorbeeld wisselbeleid – op tijd komen - pestprotocol. 
Communiceer dit ook aan de ouders. 
 

13. Zorg dat na het gebruik van de kleedkamer deze netjes en op slot achter 
wordt  gelaten. 
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Bestuurders en commissieleden  
 

1. Wees een voorbeeld voor anderen in woord, gedrag en gebaar. 
  

2. Draag de gedragscodes uit onder toeschouwers, trainers, leiders, spelers, 
scheidsrechters en ouders en maak ze bewust van hun invloed op en 
verantwoordelijkheid voor de sfeer binnen de club en ‘fairplay’ in sport 
en spel.  
 

3. Ontvang de tegenstander en wees een goed gastheer. 
 
 
 
 
 
Scheidsrechters/Grensrechters 
 

1. Probeer integer en conform de spelregels het spel te leiden. 
 

2. Respecteer de spelers en begeleiding alsmede de supporters en je 
assistenten. 
 

3. Laat je niet meeslepen door emotie en invloeden van buitenaf. Wees 
neutraal. 
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Toeschouwers  
 

1. Denk eraan dat de spelers voor hun eigen plezier deelnemen aan hun 
sport. De spelers doen dit niet voor uw vermaak en kunnen dus niet 
gezien worden als profsporters.  
 

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

3. Geef applaus bij 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 niet belachelijk en scheld hen niet uit als er een fout 
gemaakt wordt gedurende een wedstrijd.  
 

6. Veroordeel elk gebruik van geweld.  
 

7. Respecteer de beslissing van de scheidsrechter en grensrechters. 
 

8. Moedig spelers altijd aan om zich aan de spel-/wedstrijdbepalingen te 
houden.  
 

9. Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen. 
  

10. Blijf altijd buiten het veld of de veldafrastering. Het veld is er voor de 
spelers en begeleiding. 
 

11. Houdt u zich altijd aan de regels van de vereniging die u bezoekt en 
respecteer deze. Volg de aanwijzingen op als die u worden gegeven. 

 
 

 
 


