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Inleiding 

Omdat de Sportvereniging Voetbal Terheijden een sociale functie heeft naar leden dient zij regels 

te stellen voor het gedrag van haar leden. Sportiviteit en respect voor de tegenstander horen 

normale begrippen te zijn. In dit kader vallen dan de termen “je tegenstander als medespeler 

zien” en de actie “De Waarde(n)volle Club”. 

Vandaar dat afspraken c.q. gedragsregels zijn / worden gemaakt. Vrijwilligers, lees trainers en 

leiders m.n. vragen duidelijk om een kader waarbinnen zij kunnen werken.  

 

Wij hopen hiermee spelers c.q. ouders/verzorgers van jeugdspelers een kader aan te geven waarin 

een aantal afspraken voor ieder lid staat. Daarnaast geeft het trainers/leiders handvatten om 

disciplinair op te treden. 

Verantwoordelijkheid (voor jeugd en senioren): 

De verantwoordelijkheid is opgebouwd in schijven. 

 De trainer heeft de vrijheid om spelers wegens wanprestatie, te laat aanwezig zijn of niet 

acceptabel sociaal gedrag, niet als basisspeler te laten beginnen aan een wedstrijd. De reden 

van “reserve”-staan wordt de speler medegedeeld. 

 Voor de jeugd geldt: de trainer/leider kan overgaan tot een disciplinaire straf van maximaal 

twee weken, zijnde twee  wedstrijden en de daar tussenliggende trainingen. 

 De straf melden zij altijd bij de voorzitter van de JC. 

 De SC alsook de JC kan naar aanleiding van signalen van trainers/leiders en gehoord 

hebbende de betrokken speler(s) leden (langdurig) schorsen. 

 Ontzetting uit de vereniging kan enkel gebeuren door het hoofdbestuur. 

 

Algemene gedragsregels 

Iedere speler: 

   Dient zich,  zowel binnen als buiten het veld, behoorlijk te gedragen naar scheidsrechter, 

assistent-scheidsrechter,  medespelers, tegenstanders, publiek en leiding. Accepteer de fouten 

van de ander. Praat er na de wedstrijd over, niet in het veld. 

   Voetbal is een teamsport. Stem hierop je afspraken af, jij bent onderdeel van een systeem en 

dit draait niet als jij er niet bent. Stem feestjes, werk, mogelijk korte vakanties, andere sporten 

of uitstapjes hierop af. 

   Zorg dat je er “netjes” bij loopt. De clubkleuren zijn: wit shirt met zwarte balk, zwarte broek 

en witte kousen. Shirt in de broek en geen sieraden om (dit is overigens ook reglementair 

verboden) 

   Zorg dat de kleedkamer na gebruik schoon achter blijft. Zowel bij de training als bij uit- en/of 

thuiswedstrijden. 

   Dit is ook van toepassing op de velden: gooi afval in een daarvoor bestemde afvalbak. 

   Laat blessures vakkundig behandelen, blijf niet aanmodderen. Ga naar je huisarts of neem 

contact op met de clubverzorger (zie pagina 4). 
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Gedragsregels trainingen 

   Iedere speler hoort te trainen. Het aantal keer is afhankelijk van het team waar je in speelt. 

   Mocht je niet kunnen trainen door ziekte of andere dwingende reden, dan afmelden bij de 

trainer. Bij de lagere senioren afmelden bij de leider. 

   De trainer bepaalt het tijdstip van aanwezig zijn. De warming-up behoort voor de training 

plaats te vinden. 

   Zorg voor voldoende warme kleding en douchespullen. Douchen is voor allen verplicht na de 

training. 

  Ruim gezamenlijk de gebruikte spullen op. Een weggeschoten bal wordt direct na een oefening 

weer gezocht. 

  Trainingen worden in principe alleen bij extreem noodweer afgelast, en wel door de trainer. 

  Zorg in de wintermaanden voor extra sportschoenen zodat uitgeweken kan worden naar het 

verharde veld.  

  Het trainingsschema wordt t.z.t. in de Voetbalallerlei afgedrukt. 

 

Gedragsregels bij wedstrijden 

  Zorg op de aangegeven tijd aanwezig te zijn. 

  Afmelden zo vroeg mogelijk bij leider/trainer, doch uiterlijk vrijdagavond vóór 19.00 uur. 

  Afgelastingen worden, bij algehele afgelasting, door de KNVB gemeld op pagina 603 van 

Teletekst (Zuid 1, Regio 5). 

  Bel daarom geen trainers/leiders, ook zij weten niet meer dan op Teletekst staat vermeld. 

  Zorg voor voldoende warme kleding en douchespullen.  

  De trainer bepaalt in welk elftal/team wordt gespeeld en op welke plaats. 

  Zorg voor extra veters, extra noppen en een noppensleutel. 

  Het dragen van scheenbeschermers is verplicht. 

  Controleer thuis, voor vertrek naar het sportpark,  je tas. 

  Het is verboden alcoholische dranken te nuttigen in de kleedkamers. 

  Douchen is voor allen verplicht na de wedstrijd. 

 

Vervoer 

Bij de jeugd: iedere ouder/verzorger wordt geacht zijn/haar aandeel te leveren in het vervoer van 

het team naar uitwedstrijden.  

bij de senioren: bij toerbeurt verzorgt eenieder zijn aandeel.  

 

Standaardstraffen (jeugd) 

 niet afmelden training/wedstrijd  1 wedstrijd start als reserve; 

 te laat op training/wedstrijd  1 wedstrijd start als reserve; 

 materiaal niet in orde   1 wedstrijd start als reserve; 

 overtreding gedragsregels  minimaal 1 wedstrijd+training(en) schorsing; 

 wangedrag (agressie, vernieling)  minimaal 2 wedstrijden+training(en) schorsing; 

 verwijdering van training  minimaal 1 wedstrijd+training schorsing. 

Een schorsing houdt niet in dat een speler vrij is. Hij is verplicht aanwezig bij de wedstrijd(en) en 

volgt bij de training een individueel programma (lopen dus). 

Alle overtredingen en opgelegde straffen worden geregistreerd door de JC.  

Dit gebeurt zo snel mogelijk via inlevering van het strafmeldingsformulier (zie verder in dit 

boekwerk). Dit formulier dient ingeleverd te worden bij de wedstrijdsecretaris van de JC. Deze 

houdt een registratie bij. 
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Afwijking van de standaardstraf kan alleen gebeuren in overleg met de  JC.  

 

Ouders /verzorgers worden door de trainer /leider op de hoogte gesteld van standaardstraffen. De 

JC benadert de ouders/verzorgers bij afwijkende straffen. 

 

Boetes 

Alle door de KNVB opgelegde boetes zijn voor eigen rekening van de speler. De boete behoort te 

zijn betaald voordat er weer wordt gespeeld. 

Bij gele en / of rode kaarten kan de JC of SC vooruitlopend op de door de KNVB op te leggen 

schorsing de betrokken speler al gelijk voor een bepaalde periode schorsen. e.e.a. Is afhankelijk 

van de schorsingsreden. 

 

Bij alle voetbalwedstrijden mag men nooit glazen en flessen mee naar buiten nemen, behoudens 

op het terras. 

Een scheidsrechter kan een wedstrijd hierdoor staken. Vervolgens kan de vereniging de 

opgelegde boete als gevolg hiervan verhalen op de veroorzaker (s). 


