
Normen en waarden SCG ‘18  
 

Gedragscode 
 

Onze vereniging stelt zich tot doel om alle leden en betrokkenen plezier te laten beleven aan 
het voetbalspel en alles wat eromheen gebeurt.  
Dit kan alleen als iedereen zich gedraagt volgens gangbare waarden en normen.  
Het kernbegrip in deze is respect en een positieve benadering van al onze leden en 
medewerkers, met de nadruk op zaken die WEL goed gaan.  
Samen met een onafhankelijke commissie normen en waarden is het bestuur gekomen tot 
dit document.  
 
Je bent een topsporter als je:  

 Respect toont naar je trainer en leider  

 Respect toont naar je teamgenoten  

 Respect hebt voor je tegenstander  

 Respect hebt voor de scheidsrechter  

 Waardering toont naar alle vrijwilligers  

 Goed omgaat met alle materialen  

 Senioren geven te allen tijde het goede voorbeeld aan junioren en pupillen  
 
Je bent een toptrainer/leider als je:  

 Op een positieve wijze omgaat met je spelers en hun mogelijkheden  

 Respect laat zien en horen voor tegenstanders en hun begeleiders  

 Respect toont voor scheidsrechters en hun beslissingen  

 Waardering toont voor alle vrijwilligers  

 Netjes omgaat met de accommodaties en de materialen, uit en thuis.  

 Dan geef je het goede voorbeeld  
 
Je bent een topouder/supporter als je:  

 Alleen op een positieve wijze je eigen kind en alle teamgenoten aanmoedigt  

 Waardering toont voor alle leiders, trainers en vrijwilligers  

 Respect toont voor de trainers, leiders, spelers en supporters van de tegenstanders  

 Respect toont voor de scheidsrechters en hun beslissingen  

 Respect toont voor accommodatie en materialen, uit en thuis.  

 Dan geef je het goede voorbeeld  
 

Ieder van ons moet daar zijn eigen verantwoordelijkheid in nemen. 

Dat wat de vereniging aan normen en waarden uit wil stralen, zal te zien zijn op diverse 
uitingen in de vorm van spandoeken, ingelijste “regels” in de bestuurskamer, kantine en bij 
de kleedkamers, flyers bij wedstrijden, teksten op de website, voorlichting aan kaderleden, 
etc. Maar hopelijk vooral aan de positieve wijze waarop we met elkaar omgaan.  
 
Op de volgende pagina’s verwoorden we een aantal belangrijke gedragingen die we van 
topsporters, topleiders, topouders en topsupporters bij diverse activiteiten van onze 
vereniging verwachten.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Eerst enkele algemene richtlijnen:  
 

1. Het is zeer aan te bevelen om de onderstaande adviezen en regels serieus na te 
leven.  

2. Vooral de allerjongsten zijn goed stuurbaar/corrigeerbaar, en jong geleerd,                  
is ………….  

3. Alles staat of valt met het zich consequent aan de afspraken houden  
4. Goed voorbeeld doet goed volgen  
5. Durf elkaar positief te corrigeren 
6. Doe dit alles op een respectvolle manier  

 
 
Afspraken en regels rondom wedstrijden: 
 
Spelers:  

 Ga als één groep rustig en op een ordelijke manier naar het speelveld.  

 Blijf bij elkaar.  

 Praat rustig en gezellig met elkaar  

 Maak geen negatieve opmerkingen naar, over of tegen je tegenstanders.  

 Doe een warming-up o.l.v. de leider.  

 Verzamel voor de aftrap bij de leiding en moedig elkaar aan om er een fijne wedstrijd 
van te maken.  

 Speel voor wat je waard bent, geef 100%, maar blijf positief naar je teamgenoten, je 
tegenstanders en de wedstrijdleiding.  

 Gebruik geen grove taal of maak geen grove overtredingen.  

 Word je uitgedaagd, reageer dan helemaal niet. (trap er niet in).  

 Reageer niet op negatieve kreten vanaf de zijkant.  

 Luister goed naar de positieve aanmoedigingen van leiding en publiek.  

 Luister in de rust naar de aanwijzingen van de leiding en moedig daarna elkaar weer 
positief aan voor de tweede helft.  

 Na afloop van de wedstrijd ga je samen rustig terug naar het kleedlokaal.  

 Ook weer rustig luisteren naar de leiding en positief met elkaar nakaarten.  

 Wens elkaar na afloop een fijn dag/weekend.  
 
Trainers:  

 Bespreek die zaken die GOED zijn gegaan direct na de wedstrijd en zorg ervoor dat 
alle spelers met een positief gevoel huiswaarts gaan.  

 Spreek ouders/supporters die op een oneigenlijke wijze supporteren aan op hun 
gedrag en vraag hen om het team alleen op een positieve wijze aan te moedigen.  

 De trainer draagt zorg voor een schriftelijke registratie bij ongewenst gedrag. 
 
Ouders/supporters:  

 Ouders/supporters bemoeien zich niet met de leiding en de beslissingen die de 
leiding tijdens een wedstrijd neemt.  

 Supporters moedigen het team alleen op een positieve wijze aan.  
 
 
Afspraken en regels rondom de training: 
 
Trainer(s):  

 De trainers begeleiden het team zowel naar het trainingsveld als ook terug naar de 
kleedkamer.  

 De trainer(s) verlaat als laatste het trainingsveld.  



 De trainers hebben ten alle tijde een positieve houding naar elkaar en naar alle 
spelers. Maak complimenten, hoe klein dan ook.  

 De trainers spreken geen enkele speler op een negatieve wijze toe betreffende de 
trainingsarbeid en/of het gedrag en accepteren ook niet dat spelers dat onderling 
doen.  

 Wanneer het gedrag van een speler om een correctie vraagt, doe dat op positieve 
wijze en niet frontaal voor de gehele groep.  

 Blijf opbouwend en wijs de speler vooral op "gewenst" gedrag.  

 De trainer draagt zorg voor een schriftelijke registratie bij ongewenst gedrag.  
 
Spelers en trainers:  

 Zorg dat je op tijd bij de training bent en wanneer je niet komt zorg dan dat de trainers 
tijdig op de hoogte zijn.  

 Heb respect voor je eigen spullen, voor de spullen van andere spelers en voor de 
spullen van de club.  

 Alle spelers doen op hun eigen manier hun best en dus willen we dat je een andere 
speler wel vertelt hoe hij het de volgende keer beter of anders kan doen, maar we 
gaan niet op elkaar mopperen.  

 Vechten, schelden, vloeken en smerige woorden zijn verboden.  

 Je luistert altijd goed naar de opdrachten van de trainers; je volgt hun aanwijzingen 
op en wanneer je iets niet begrijpt, vraag je het.  

 
 
Afspraken en regels rondom de kleedkamer: 
 
Trainer(s):  

 De leiding begeleidt het team zowel naar de kleedkamer, als ook in de kleedkamer; 
een team is nooit zonder leiding in de kleedkamer.  

 De leiding verlaat als laatste de kleedkamer.  

 De leiding ziet toe op het naleven van de regels in de kleedkamer.  

 De leiding maakt een corveerooster en ziet toe op de uitvoering daarvan.  

 De leiding heeft in de kleedkamer ( ook na een verloren wedstrijd en gemaakte 
"technische" fouten) een positieve houding naar alle spelers.  

 De leiding spreekt geen enkele speler op een negatieve wijze toe betreffende het 
vertoonde spel en accepteert ook niet dat spelers dat onderling doen.  

 Wanneer het spel en/of het gedrag van een speler om een correctie vraagt, doe dat 
niet in het bijzijn van de andere spelers, maar neem de speler dan even apart; blijf 
ook dan nog opbouwend en wijs de speler vooral weer op "gewenst" gedrag.  

 Disciplinaire maatregelen worden de speler apart van de andere spelers 
medegedeeld.  

 De trainer draagt zorg voor een schriftelijke registratie bij ongewenst gedrag.  
 
Spelers:  

 Zorg voor een vaste plaats in de kleedkamer  

 Zorg goed voor je eigen spullen  

 Blijf van de spullen van andere spelers af  

 Wanneer je iets wil lenen, moet je het eerst netjes vragen en het geleende dan zo 
snel mogelijk weer teruggeven.  

 Breng geen onnodig vuil mee de kleedkamer in, dus poets je vieze voetbalschoenen 
buiten op de vegers al af.  

 Alle spelers doen op hun eigen manier hun best en dus willen we dat je een andere 
speler wel vertelt hoe hij het de volgende keer beter of anders kan doen, maar we 
gaan niet op elkaar mopperen over de prestaties.  



 Vechten, hard roepen, schelden en smerige woorden zijn verboden.  

 Let op wanneer je corvee hebt en je gaat pas weg als de leiding je opruimwerk heeft 
goedgekeurd.  

 
 
Maatregelen bij ongewenst gedrag: 
 

 Wanneer een speler zich niet aan de regels houdt, moet de trainer de speler daarop 
aanspreken en zal de trainer zeggen hoe de speler zich WEL moet gedragen.  

 Wanneer een speler zich daarna nog niet gedraagt, zoals de regels het voorschrijven, 
dan mag de trainer passende maatregelen nemen.  

 Meteen na de training bespreekt de trainer apart met de speler wat er gebeurd is en 
hoe dat in de toekomst anders moet.  

 De trainer administreert ernstige voorvallen (gedrag wat de betreffende trainer/leider 
als ernstig ervaart) en meldt deze schriftelijk bij de jeugdcoördinator.  

 Onder ernstige voorvallen worden in ieder geval verstaan: fysiek afreageren, 
schelden, vloeken, hatelijke en gemene opmerkingen en gedragingen t.o.v. 
medespelers, leiding etc., vernielen van materialen.  

 In het geval van ernstig en herhaaldelijk storend gedrag, wordt de jeugdcoördinator 
door de trainers op de hoogte gebracht en neemt deze contact op met de ouders van 
de betreffende speler.  

 Bij veelvuldig voorkomen van gedragsproblemen volgt er een gesprek tussen ouders, 
trainers, jeugdcoördinator, bestuurslid belast met “normen en waarden” en kan het 
bestuur van de vereniging passende maatregelen treffen.  

 De vertrouwenspersonen kunnen zo nodig in voorkomende gevallen geraadpleegd 
worden.  


