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Gedragsregels op en rond het veld 
 

Algemene gedragsregels 

• Respecteer de regels van je sport, dit zijn bij ons de regels van de nevobo; 

• Respecteer de mede- en tegenstander en de begeleider binnen je sport; 

• Behandel alle deelnemers in je sport gelijkwaardig; 

• Gebruik geen (fysiek-, mentaal- en verbaal) geweld bij sport. 

 

Gedragsregels voor sporters 
a. Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten, je tegenstanders, je begeleiders, je 

vereniging. 

b. Aanvaard de beslissingen van scheidsrechters. Als zij niet voor hun taak geschikt blijken te zijn, 

bespreek dat dan later, niet alleen met je eigen teamleden, en probeer er verbetering in te 

brengen. 

c. Wens de tegenstander geluk met het behaalde succes als je zelf de verliezer bent. 

d. Onsportief gedrag van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of aan te 

moedigen ook onsportief te spelen of op te treden. 

e. Wijs je medespelers gerust op onsportief of onplezierig gedrag. 

f. 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. 

g. Scheld geen medespelers/ staf uit tijdens training en accepteer tekortkomingen. Maak deze 

bespreekbaar. 

h. Zorg tijdens aanwezigheid bij trainingen/wedstrijden voor een positieve, stimulerende houding 

om een optimaal resultaat met elkaar neer te zetten. Meld voor een training/ wedstrijd altijd of 

er rekening moet worden gehouden met eventuele ongemakken. 

 

Gedragsregel voor toeschouwers 
a. Gedraag je op je best. Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van 

spelers, trainers, scheidsrechters en officials. 

b. Toon respect voor tegenstanders/ tegenspelers. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn. 

c. Maak nooit iemand belachelijk en scheld niemand uit wanneer er een fout gemaakt wordt 

gedurende een wedstrijd of training. 

d. Veroordeel elk gebruik van geweld. 

e. Respecteer de beslissing van de scheidsrechter. 

f. Moedig iedereen altijd aan om zich aan de spel-/ wedstrijdbepalingen te houden. 

g. Zorg ervoor dat je gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen. 
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Overtreding 
Bij overtreding van deze gedragsregels wordt een speler in eerste instantie aangesproken door de 

trainer en/of coach, die hiervan melding maakt bij de Technische Commissie. 

Bij herhaling van overtreding van deze gedragsregels wordt de speler uit het desbetreffende team 

verwijderd. Het oordeel of dit van tijdelijke of definitieve aard zal zijn ligt bij de Technische 

Commissie en trainer. Eén en ander is afhankelijk van de voorgeschiedenis. 

Bij het in diskrediet brengen van de vereniging en/of team kan worden overgegaan tot dezelfde 

maatregelen. 

Bij grove overtreding en blijvende herhaling kan het lidmaatschap van de vereniging worden 

beëindigd. 

 

Meer info 

https://www.nevobo.nl/bestuurder-functionaris/veilig-sport-klimaat-vsk/ 
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