BZSV de Blauwwitters
Algemene gedragsregels
Er zijn regels die voor iedereen gelden.
1. Respecteer de regels van je sport
2. Respecteer de mede- en tegenstander binnen je sport
3. Behandel alle deelnemers in je sport gelijkwaardig
4. Gebruik geen (fysiek- en verbaal) geweld bij sport
5. Pesten wordt niet getolereerd
6. Bij diefstal, vernielingen van andermans eigendommen en seksuele intimidatie wordt
altijd aangifte gedaan bij de instanties
7. Samen staan we voor fair play.
Specifieke gedragsregels
Sommige gedragsregels gelden in meer of mindere mate voor bepaalde doelgroepen. Voor
ouders gelden bijvoorbeeld andere regels dan voor de jeugdleden zelf. Hierdoor krijgt elke
groep eigen verantwoordelijkheden en daar kunnen ze ook op worden aangesproken.
Voetballers
1.
2.
3.
4.
5.

Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.
Speel volgens de bekende of afgesproken wedstrijdregels.
Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk.
Aanvaard de beslissingen van scheidsrechters.
Beïnvloed de scheidsrechter niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en
woorden.
6. Wees blij met een overwinning en laat je niet ontmoedigen door een nederlaag.
7. Feliciteer de tegenstander met de overwinning, als je zelf hebt verloren.
8. Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of de
club aan te moedigen ook onsportief te spelen.
9. Wijs je medespelers gerust op onsportief of onplezierig gedrag.
10. Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat in je sport
mogelijkheden bestaan te trainen en wedstrijden te spelen. Dit is namelijk niet zo
vanzelfsprekend.
11. Kom op tijd voor de training en wedstrijd.
12. Geen drinken tijdens de training tenzij de trainer anders beslist
13. Douchen na een training of wedstrijd is verplicht. Douchen gebeurt in maximaal 20
minuten en op een normale en respectvolle manier. Dus met een ½ uur is iedereen
weer buiten en is de kleedkamer netjes achtergelaten. (Uitzonderingen bespreken
met leider of trainer)
14. Roken is niet toegestaan tijdens de training/wedstrijd.
15. Wees zuinig op alle materialen die je mag gebruiken dus ook op de velden en de
kleedkamers.
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Ouders/verzorgers en toeschouwers
1.
2.
3.
4.

Dwing een kind nooit dat die moet deelnemen aan een sport.
Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor uw plezier.
Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen.
Leer uw kind dat eerlijk zijn net zo belangrijk is als winnen, zodat het resultaat van
elke wedstrijd wordt geaccepteerd.
5. Verander een nederlaag in een overwinning door uw kind altijd positief te benaderen,
ook al is dat soms best moeilijk.
6. Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen. Applaudisseer voor goed spel
van beide teams.
7. Toon respect voor tegenstanders/tegenspelers. Zonder hen zou er geen wedstrijd
zijn.
8. Maak een kind nooit belachelijk en scheld het niet uit als het een fout maakt
gedurende een wedstrijd.
9. Val een beslissing van een scheidsrechter e.d. niet in het openbaar af en trek nooit
de integriteit van dergelijke personen in twijfel, blijf positief.
10. Ondersteun alle pogingen om verbaal en fysiek misbruik tijdens sportactiviteiten door
de jeugd te voorkomen.
11. Erken de waarde en het belang van vrijwilligers, trainers, leiders, etc. Zij geven hun
tijd en kennis om het sporten van uw kind mogelijk te maken.
12. Zorg ervoor dat uw kind op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd.
13. Als uw kind verhinderd is voor een wedstrijd of training meld hem/haar dan tijdig af bij
de leider of de trainer. Voor wedstrijden uiterlijk 2 dagen van te voren en voor
trainingen uiterlijk 1 dag van te voren. Later afmelden alleen in geval van ziekte en
dan alleen telefonisch.
14. Tijdens wedstrijd en training horen alleen de begeleiders en spelers op het veld thuis.
15. Zorg zelf voor vervoer van uw kind naar een uitwedstrijd (eventueel in overleg met de
leider)
Trainers / Leiders
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. Elke speler heeft recht op evenveel speeltijd
4. Bedenk dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen leren. Winnen is slechts
een onderdeel van het spel. Verliezen trouwens ook.
5. Schreeuw niet en maak de kinderen nooit belachelijk als zij fouten maken of een
wedstrijd verliezen, benader ze altijd positief.
6. Toon respect voor tegenstanders/tegenspelers. Zonder hen zou er geen wedstrijd
zijn.
7. Aanvaard de beslissingen van de scheidsrechter.
8. Volg het advies op van een arts bij het bepalen of een geblesseerde speler wel of niet
kan spelen.
9. Kinderen hebben een trainer/ leider nodig die zij respecteren. Geef positieve
feedback
10. Gebruik geen alcohol en/of drugs tijdens het begeleiden van een team. Roken is niet
toegestaan tijdens de begeleiding van een team.
11. Zorg ervoor dat na de training/wedstrijd de kleedkamer netjes wordt achtergelaten
(zowel uit als thuis).
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