
Gedragscode SV Bedum 

SV Bedum is een vereniging die staat voor plezier, sportiviteit en beleving. We vinden een 

positieve sfeer, respect voor elkaar en de omgeving én betrokkenheid erg belangrijk. Iedereen is bij 

ons welkom. Er is plaats voor plezier in de sport én voor de ambitie om te presteren.  

Positief coachen en aanmoedigen staat bij SV Bedum centraal. Sporters, en dan vooral onze 

jeugdleden, presteren het beste als ze plezier hebben. Hiermee krijgen ze zelfvertrouwen en worden 

resultaten positief beïnvloed. Een positieve sfeer levert een belangrijke bijdrage aan onze 

verenigingscultuur waarin we willen dat jongeren, naast meer plezier en zelfvertrouwen, ook meer 

betrokken blijven bij de vereniging. Een vereniging die boeit, bindt en verbindt:  

Samen op weg naar een leven lang voetballen bij SV Bedum! 

Bij SV Bedum vinden we het normaal dat we met respect met elkaar en met de eigendommen van 

elkaar en van de vereniging omgaan. Goede normen en waarden zouden vanzelfsprekend moeten 

zijn.  

Normen zijn richtlijnen hoe je sociaal gewenst met elkaar omgaat. Waarden zijn de zaken die 

waardevol gevonden worden door iemand of een groep mensen. 

Toch blijven normen en waarden voor velen een ongrijpbaar fenomeen. Wat bedoelen we er nu 

precies mee? En nog belangrijker: hoe vertalen we dat naar de dagelijkse voetbalpraktijk? Want daar 

gaat het toch allemaal om.  

Om het karakter van onze vereniging te bewaken is er daarom een gedragscode opgesteld. Deze 

code maakt duidelijk welk gedrag we bij SV Bedum op ons sportpark en rond het voetbalveld willen 

zien. De gedragscode geldt voor iedereen die bij SV Bedum te gast is: voor spelers, voor 

toeschouwers, voor trainers en coaches, voor teamleiders, voor scheidsrechters en voor alle andere 

betrokkenen bij SV Bedum.  

De gedragscode is vertaald naar vijf korte en krachtige regels die duidelijk maken waar we samen als 

SV Bedum voor staan: De Vijf Paarse Regels van SV Bedum. 

Neem de tijd om de code te lezen, leef ‘m na en schroom niet anderen er zo nodig op aan te spreken. 

Zo werken we samen aan een vereniging waar iedereen zich thuis voelt! 



 

 

  



De Vijf Paarse Regels van SV Bedum  

1. PLAY FAIR 

SPEEL SPORTIEF EN MET RESPECT 

 bespreek met je team wat jullie belangrijk vinden hoe met elkaar om te gaan 

 kom de teamafspraken na 

 waardeer ieders positieve kanten en help elkaar in en buiten het veld 

 gedraag je respectvol naar elkaar, tegenstander, scheidsrechter, toeschouwers en vrijwilligers 

 vóór iedere wedstrijd wensen we de tegenstander en de scheidsrechter (of spelbegeleider) 

een fijne en sportieve wedstrijd 

 bedank na de wedstrijd tegenstanders en scheidsrechters 

 draag tijdens trainingen en wedstrijden altijd scheenbeschermers 

 draag bij iedere wedstrijd het officiële SV Bedum tenue met trots en ga er correct mee om 

 meld je tijdig af voor trainingen en wedstrijden en alleen met een goede reden 

 

2. HOUD HET FIJN LANGS DE LIJN!  
MOEDIG POSITIEF AAN 

Wees positief naar de spelers. Moedig enthousiast alle spelers van het team aan. Aanwijzingen 

geven is verwarrend en leidt af. De coach maakt afspraken met het team en die kunnen anders 

zijn dan wat jij als supporter of ouder roept. Vragen over tactiek, opstelling of training? Stel ze na 

afloop. Wil je graag dat de sporttalenten van je kind tot uiting komen? Laat je kind zelf aangeven 

en de leiding nemen in hoe intensief en hoog het wil sporten. Dan beleeft het kind echt plezier 

aan zijn sport. 

Supporters en ouders 

 moedig op een positieve manier aan 

 onthoud je van (hoorbaar) commentaar en coach niet mee 

 laat je kind zijn sport zelf beleven 

 

3. ALLEEN DE COACH COACHT 

DAT IS WEL ZO DUIDELIJK 

Tijdens de wedstrijd beslist de trainer/coach over de wedstrijdtactiek en opstelling. De 

teamspelers volgen de aanwijzingen van de trainer/coach op en de spelers maken hierbinnen zelf 

hun beslissingen. Tijdens de training bepaalt de trainer welke oefeningen er worden gedaan. Hij is 

altijd bereid uit te leggen waarvoor deze oefeningen dienen. 

Trainer/Coach 

 coach en train op een positieve wijze met complimenten voor inzet, ontwikkeling en houding 

 geef iedereen aandacht en behandel de spelers gelijkwaardig 

 maak duidelijke afspraken over spel, houding en teamregels 

 houd de teamleden aan de afspraken én geef zelf het goede voorbeeld 

 accepteer geen onsportief of ander ongewenst gedrag 



 bij een wedstrijd stel je je voor aan tegenstander en scheidsrechter en bedankt ze na afloop 

 bespreek na afloop wat er goed ging en waar je als team verder aan gaat werken 

 bevorder de sfeer en onderlinge relaties binnen een team 

 volg de regels van de vereniging over het omgaan met materialen 

 

Teamleider 

 regel de praktische zaken van het team en communiceer dat met je team 

 zorg dat deze gedragscode met het team besproken wordt 

 weet wat de teamafspraken zijn en zorg dat ze nagekomen worden 

 maak eventuele irritaties bespreekbaar of ondersteun de trainer/coach daarbij 

 help ouders herinneren aan hun rol langs de lijn (positief aanmoedigen, geen aanwijzingen) 

 zorg dat veld en kleedkamer na de wedstrijd zijn opgeruimd 

 ga zorgvuldig om met de materialen van de vereniging 

 ontvang bij een thuiswedstrijd de tegenstander en maak ze wegwijs bij SV Bedum 

 zorg dat de digitale wedstrijdformulieren tijdig zijn ingevuld en ingeleverd 

 organiseer voor de teambuilding activiteiten voor spelers en supporters 

  

4. DE SCHEIDSRECHTER BESLIST  
ONTHOUD JE VAN COMMENTAAR 

De spelers respecteren de beslissingen van de scheidsrechter en ook de supporters onthouden 

zich van commentaar. Soms moeilijk maar echt een must: bemoei je niet met de arbitrage! 

Trainers, leiders en ouders geven het goede voorbeeld en laten hun kinderen zo zien dat een 

scheidsrechter zijn best doet en dat we daar met respect mee om moeten gaan. 

Scheidsrechter 

 je bent op de hoogte van de actuele spelregels 

 stimuleer fair play 

 fluit onpartijdig en met respect voor beide partijen 

 wijs spelers, trainers/coaches en supporters zo nodig - op een nette manier – terecht 

  

5. DE CLUB IS VAN ONS ALLEMAAL  
SAMEN HOUDEN WE HET GEZELLIG EN SCHOON 

 ga zorgvuldig en netjes om met spullen van de vereniging en van anderen 

 ruim afval op en vraag anderen dat ook te doen 

 parkeer op de daartoe bestemde plekken; wees sportief en kom zoveel mogelijk op de fiets 

 voetbaltassen plaatsen we in het daarvoor bestemde tassenrek 

 houd je hond aan de lijn en ruim eventuele uitwerpselen op 

 ons sportpark is rookvrij, er mag alleen gerookt worden op de daartoe aangegeven plek 

 alcohol onder de 18 jaar en drugsgebruik (of het verhandelen daarvan) zijn verboden. 

  



Aanvullende informatie bij de gedragscode: 

VOG-verklaring 

SV Bedum vraagt een VOG-verklaring aan alle vrijwilligers die betrokken zijn bij het jeugdvoetbal. 

Wat is een VOG-verklaring? In Nederland wordt die al door tal van (sport)verenigingen, bedrijven en 

instanties gebruikt. VOG staat voor ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ en wordt ook wel een ‘Verklaring 

van Goed Gedrag’ genoemd. Het document wordt uitgegeven door de overheid en verklaart dat een 

persoon geen strafbare feiten heeft gepleegd die het uitoefenen van – in dit geval – een functie bij 

een voetbalvereniging waar wordt omgegaan met kinderen in de weg staan. 

Vertrouwenspersoon 

Soms gebeuren er zaken waarmee je als lid niet graag te koop loopt, of die erg gevoelig liggen. Er zijn 

verschillende mogelijkheden hoe hiermee om te gaan. Veelal kunnen deze onderwerpen heel goed 

worden besproken met een trainer, leider, coördinator, commissielid of bestuurslid. In een enkel 

geval blijkt deze stap toch te groot. In deze uitzonderingsgevallen zou een (onafhankelijk) 

vertrouwenspersoon de helpende hand kunnen bieden. Bij SV Bedum beschikken wij over een 

vertrouwenspersoon in de persoon van Wessel Hoekzema.   

Ongewenst gedrag bij jeugdspelers 

Voor de jeugdspelers van SV Bedum moet een veilige en positieve omgeving gecreëerd worden 
waarin ze aanwezig kunnen zijn op ons sportpark en hun trainingen en wedstrijden kunnen spelen. 
Soms komt het voor dat jeugdspelers ongewenst gedrag laten zien dat ten koste gaat van de 
veiligheid en plezier van andere jeugdspelers. 

Ongewenst gedrag kan vallen onder ‘lastig gedrag’, ‘probleemgedrag’ of ‘grensoverschrijdend 
gedrag’ zoals voorbeelden in onderstaand schema aantonen:  

Lastig gedrag Probleemgedrag Grensoverschrijdend gedrag 

 Zich niet aan de 

teamregels houden 

 Elkaar op een vervelende 

manier aanraken  

 Ja, maar….  

 Andere kinderen afleiden, 

zich bemoeien met 

andere kinderen  

 Ruzie maken  

 Te laat komen  

 Niet afmelden 

 Clownesk gedrag 

 Dominant, de baas spelen 

 

 Brutaal, respectloos ge-

drag 

 Ongewenst taalgebruik 

 Stiekem, oneerlijk gedrag 

 Snel boos, gefrustreerd 

raken 

 Niet regelgevoelig 

 Vechten, veel ruzie met 

andere spelers en/of 

tegenstander 

 Liegen 

 Plagen 

 Afspraken niet nakomen 

 Materiaal kapot maken 

 Negatief sfeer bepalend 

 Heeft te maken met ‘door 

het lint gaan’  

 De jeugdspeler heeft geen 

controle meer over zijn 

emoties?  

 Weglopen 

 Heeft te maken met het 

manipuleren van andere 

kinderen tot negatief 

gedrag  

 Woedend gooien met 

materialen  

 Fysiek geweld  

 Pesten  

 Grof taalgebruik  

 Oppositioneel gedrag  

 

Leiders en trainers hebben een bijzondere verantwoordelijkheid om ongewenst gedrag binnen hun 
team te signaleren. 



Bij ‘lastig gedrag’ gaan we er van uit dat trainers en leiders hier zelf in eerste instantie actie in kunnen 
ondernemen door de jeugdspeler daar op aan te spreken of om een gesprek aan te gaan met een 
ouder/verzorger van het kind. Indien het ‘lastig gedrag’ niet verbetert zal de trainer en/of leider de 
hulp in moeten schakelen van de jeugdcommissie die samen met de aan SV Bedum verbonden 
sportpedagoog dan actie zal ondernemen naar jeugdspeler en ouder/verzorger. 

Bij ‘probleemgedrag’ en ‘grensoverschrijdend gedrag’ zal de trainer en/of leider direct de 
jeugdcommissie van het gedrag van de speler op de hoogte moeten brengen. De jeugdcommissie zal 
dan samen met de aan SV Bedum verbonden sportpedagoog actie ondernemen naar jeugdspeler en 
ouder/verzorger. Afhankelijk van de aard van het ongewenst gedrag kan besloten worden tot een 
sanctie of, afhankelijk van de aard en frequentie van het ongewenst gedrag, zelfs tot verwijdering 
van de vereniging. 

Gedragsregels seksuele intimidatie 

De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels 
voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De 
regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en 
ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. 
Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke 
sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF. 

1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich 
veilig voelt.  

2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn 
waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is 
voor het gezamenlijk gestelde doel.  

3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (macht)misbruik of seksuele intimidatie 
tegenover de sporter.  

4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en een minderjarige sporter 
zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.  

5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de 
begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal 
ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van 
geslachtsdelen, billen en borsten.  

6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.  
7. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect 

omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de 
kleedkamer of de hotelkamer.  

8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (macht)misbruik als 
gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de 
(jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties 
samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.  

9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke 
bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning 
of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel 
afgesproken honorering staan.  

10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij 
de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze 
regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.  

11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de 
verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen. 



Wangedrag en sancties 

Bevoegdheid tot het nemen van sanctiemaatregelen 

 Leiders en trainers zijn bevoegd om spelers te waarschuwen of te bestraffen indien daar 

aanleiding toe is. Bijvoorbeeld door inlassen van een extra reservebeurt o.i.d.  

Bij herhaaldelijke overtreding van de regels of ernstig wangedrag is het zeer wenselijk 

contact op te nemen met desbetreffende commissie of bestuursleden omtrent het nemen 

van passende maatregelen. 

 De jeugdcommissie is bevoegd om spelers, jeugdleiders en trainers te waarschuwen en 

maatregelen te treffen indien daar aanleiding toe is en de gedragsregels worden 

geschonden. 

 Het bestuur is conform de verenigingsstatuten bevoegd tot strafoplegging van leden. 

Sancties kunnen worden opgelegd indien betrokken leden niet voldoen aan de verplichtingen 

van de leden zoals vastgelegd in de statuten en in deze gedragscode. 

Afhankelijk van de aard en zwaarte van de misdraging kunnen de sancties bestaan uit: 

1) Berisping/corrigerende maatregel  

2) Uitsluiting van wedstrijden  

3) Schorsing in uitvoering van functie of activiteiten  

4) Royement 

Wanneer er sprake is van een ernstig delict of verdenking van strafbare feiten aangaande seksueel 

misbruik, dan zal het bestuur politie/justitie inschakelen. 

Naast bovenstaande sancties zal SV Bedum voor de lichte overtredingen een sanctiebeleid voeren 

met als doel betrokkene de mogelijkheid te bieden inzicht te krijgen in eigen handelen. Dit is speciaal 

bedoeld voor de jeugdige leden, die een andere correctie nodig kunnen hebben. 


