
 
 

 
 
 
 

GEDRAGSCODE 
 

Voor alle spelers, ouders/ 
verzorgers, leiders, trainers, 

kaderleden en alle vrijwilligers 
 



Wat doen we bij Blauw-Wit ‘81 
 
Blauw-Wit’81 is een club waar met veel plezier, sportief 
gedrag en respect voor elkaar, wordt gevoetbald, 
binnen ieders mogelijkheden. Daarnaast is zij een 
gezellige vereniging met aantrekkingskracht voor de 
Moer, gemeente Loon op Zand en haar omgeving.  
 
Doel 
Deze vereniging heeft als doel, haar leden voetbal op 
recreatief en/of prestatief niveau aan te bieden, 
volgens de door de KNVB vastgestelde (beleids-) regels. 
 
De jeugdafdeling van Blauw-wit’81 is verantwoordelijk 
voor het reilen en zeilen van het pupillen- en 
juniorenvoetbal en heeft als doel, het niveau van het 
jeugdvoetbal op een hoger niveau te brengen, waarbij 
plezier in het voetbal erg belangrijk is. 
 
 
 
 
 
 
Met deze gedragscode willen we aangeven wat we bij 
onze vereniging in de omgang met elkaar belangrijk 
vinden.  
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Respect 
 
Je respecteert anderen zoals ze zijn. 
  
Wij vinden het vanzelfsprekend dat je: 

• Respect hebt voor iedereen die je ontmoet, ook 
voor diegene die je wat minder aanspreken. 

• Iedereen als gelijkwaardig behandelt. 
• Van anderen accepteert dat zij anders denken en 

zijn dan jijzelf. 
• Een normale sportieve omgang hebt, met 

tegenstander en medespeler. 
• Respect hebt voor beslissingen van 

scheidsrechter, leider of trainer. 
• Eerlijk en open opstelt. 
• Verantwoordelijk voelt voor en meewerkt aan 

een goede sfeer. 
• Fatsoenlijk gedraagt en anderen niet aanzet tot 

onfatsoenlijk gedrag. 
• Anderen niet aanzet tot het nemen van alcohol 

als een ander niet mag of wil. 
 
 
Iedereen zal begrijpen dat beledigen, pesten, fysiek en 
verbaal geweld en discrimineren, niet kan en niet wordt 
getolereerd. 
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Zorg  
 
Wij vinden het vanzelfsprekend dat je: 

• Zorgvuldig omgaat met eigen en andermans 
spullen. 

• Zorgvuldig omgaat met de in bruikleen zijnde 
spullen en kleding van de club. 

• Zuinig bent op ons voetbalcomplex met alles wat 
daarbij hoort. 

 
Dat betekent: 

• Toegang tot het trainersveld via het pad langs 
het hoofdveld. 

• Kleedkamers netjes en heel worden 
achtergelaten. 

• Dat gebruikte spullen worden opgeruimd na 
beëindiging van training of wedstrijd.  

• Dat de ruimte bij de zijlijn aan de kant van de 
dug-out tijdens wedstrijden verboden gebied is 
voor iedereen, behalve voor reservespelers en 
begeleiders van het spelende elftal. 

 
 
Iedereen zal begrijpen dat vernielen, rotzooi 
achterlaten, bekladden en stelen, niet kan en niet wordt 
getolereerd. 
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Sportieve ontwikkeling 
 
Wij vinden het vanzelfsprekend dat je: 

• Er bij jezelf en bij anderen uithaalt wat er in zit. 
• Kansen pakt en uitdagingen aan gaat. 
• Je sportief ontwikkelt in spel en samenspel. 

 
Verantwoordelijkheid 
 
Wij vinden het vanzelfsprekend dat je: 

• Verantwoordelijk bent voor eigen gedrag 
• Je houdt aan de spelregels op het veld en 

daarbuiten. 
• De consequenties aanvaard van je eigen gedrag 

en je daarop laat aanspreken. 
• Anderen op hun gedrag en verantwoordelijkheid 

aanspreekt als je iets ziet of hoort dat niet klopt. 
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Gedrag op en om het veld 
 
Publiek is altijd welkom, gedraagt zich fatsoenlijk en 
respecteert de regels van de club op en om het veld.  
Belangstelling van ouders wordt zeer op prijs gesteld 
om de ontwikkelingen van hun kind te volgen. Positieve 
aanmoedigingen zullen de prestaties van het kind zeker 
bevorderen.  
 
Dat betekent dat iedereen die naar een wedstrijd komt 
kijken: 

• Niet achter een doel of bij een dug-out staat, 
maar aan de lange kant van het veld daar 
tegenover. 

• De mening en uitspraken van de scheidsrechter 
respecteert en accepteert. 

• Het coachen door leiders respecteert en 
accepteert.  

• Een positieve bijdrage levert aan de sfeer tijdens 
en na een wedstrijd.  

 
 
 
Deze gedragscode is een kleine samenvatting van de 
regels met betrekking tot normen en waarden van 
Blauw-Wit’81. De overige regels staan de in 
clubreglementen op de website www.blauwwit81.nl 
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Vrijwilligers 
 
Het verenigingsleven valt en staat met de hulp van 
vrijwilligers. Dat je als lid goedkoop kunt sporten komt 
met name door het vele werk wat alle vrijwilligers 
doen. 
 
Vrijwilligers zijn mensen uit de directe omgeving die de 
club een warm hart toedragen en daarom iets terug 
willen doen. Ondersteun ze waar mogelijk, en ook een 
bedankje op zijn tijd doet wonderen. 
 
Wil je ook iets terugdoen voor de club dan kun je dit 
aangeven bij het bestuur of een commissie. Kijk voor 
contact personen op de website www.blauwwit81.nl of 
stuur een email naar secretaris@blauwwit81.nl. 
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