
/vives.volleybal@vivesvolleybal

Sporters
1. Speel altijd met respect voor jezelf, je teamgenoten en je 
tegenstander. 
2. Houd je aan de officiële spelregels.
3. Aanvaard de beslissingen van de scheidsrechter op een 
positieve manier.
4. Beïnvloed de scheidrechter niet door agressiviteit of met 
woorden.
5. Wijs medespelers op onplezierig of onsportief gedrag.
6. Een onsportieve tegenstander is geen reden om zelf ook 
onsportief te spelen.
7. Wees sportief en feliciteer de tegenstander, ook als je zelf de 
verliezer bent. 
8. Ook na de wedstrijd gaan we goed met onze tegenstander, 
teamgenoten en begeleiders om.

Supporters 
1. Kinderen sporten voor hun eigen plezier.
2. Moedig jouw kind aan om volgens de regels te spelen. 
3. Goed en fijn spelen is belangrijker dan winnen. Laat jouw kind 
weten dat hij/zij ook van een verloren wedstrijd of van fouten 
maken leert.
4. Applaudisseer/Wees sportief voor goed spel van beide teams.  
5. Aanvaard de beslissingen van de scheidsrechter en coach en 
val hen niet in het openbaar af. 
6. Geen alcohol in de zaal.
7. Erken het belang van trainers/coaches en scheidsrechters. Deze 
vrijwilligers geven hun tijd en kennis om het sporten van jouw 
kind mogelijk te maken. 

w
w

w
.v

iv
es

-v
ol

le
yb

al
.n

l Gedragsregels

Volleybalvereniging



Een klacht over bv. agressie/geweld/seksuele intimidatie binnen VIVES? 
De vertrouwenscontactpersonen zijn te bereiken per mail: 

vertrouwenspersoon@vives-volleybal.nl

Coaches en begeleiders.
1. Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van de spelregels. 
2. Leer de spelers dat er spelregels gelden en dat iedereen zich 
daaraan houdt.
3. Wees bewust van de teamafspraken die in jullie team gelden. 
4. Winnen en verliezen is onderdeel van het spel. Ga hier met 
respect mee om.
5. Schreeuw niet en maak spelers niet belachelijk als zij fouten 
maken. 
6. Beïnvloed de scheidsrechter niet door agressiviteit of met 
woorden. 
7. Zorg voor teamrespect richting de tegenstander, de 
beslissingen van de scheidsrechter en de trainer van de 
tegenstander. 
8. Laat blijdschap merken bij mooie prestaties! 

Scheidsrechters
1. Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van de spelregels.
2. Fluit consequent en met overtuiging.
3. Wees objectief  en niet bevooroordeeld. 
4. Zowel binnen als buiten het veld is jouw gedrag sportief. 
5. Laat je niet door het team beïnvloeden: dubbelfout is ook een 
beslissing. 

Laten we er met elkaar voor zorgen dat het een leuke en 
sportieve dag wordt!

Gedragsregels


