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Inleiding
De toenemende verruwing in de maatschappij en het daarmee gepaard gaande afgenomen en soms zelfs
verdwenen besef van normen en waarden manifesteert zich helaas ook op en rond onze voetbalvelden.
De KNVB is met initiatieven gekomen om deze ontwikkelingen een halt toe te roepen en ten goede te laten
keren. Eén van de initiatieven is bekend onder de titel:
                               “Wat doe jij om voetbal leuk te houden?”
Het Overlegorgaan voor de Maas en Waalse voetbalverenigingen (OOMW) heeft hiervoor een
Sportiviteitsconvenant opgesteld. Deze is erop gericht om alles in het werk te stellen om respectvol en
sportief gedrag te bevorderen en alle gedragingen die niet op of rond het voetbalveld thuis horen te
voorkomen en zonodig te bestrijden.
Helaas is het zo dat wangedrag niet alleen voorkomt bij senioren, maar ook bij junioren en zelfs de pupillen.
Speciale aandacht dient daarom te worden besteed aan onze jeugd, want
                                     “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”

Overwegingen
Sportief gedrag van iedereen die bij het voetbalspel betrokken is, kan ertoe leiden dat:
-

het plezier blijft of weer terugkomt bij allen die direct of indirect bij het voetbal betrokken zijn,
de scheidsrechterstekorten tot het verleden gaan behoren,
technisch en bestuurlijk kader beter geworven kan worden,
overige vrijwilligers beter geworven kunnen worden om het reilen en zeilen van de vereniging in
goede banen te leiden,
supporters de weg naar het sportcomplex weer meer weten te vinden,
teams elke wedstrijd compleet kunnen aantreden,
alle betrokkenen trots kunnen zijn of worden op hun vereniging en
de publiciteit over het voetbal weer positiever wordt en bovenal

                                      “dat er weer gevoetbald wordt” !

Visie
Voetbal is plezier voor iedereen die er direct of indirect bij betrokken is.

Missie
We willen sportief gedrag behouden c.q. bevorderen op en rond onze voetbalvelden voor en door alle
voetballiefhebbers EN wij willen wangedrag voorkomen en bestrijden.
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Basisprincipes
1.
2.
3.
4.
5.

Wederzijds respect is de basis van al onze gedragingen.
Voetbal heeft een sociaal vormende functie en waarde.
De scheidsrechter heeft altijd gelijk.
Voetbal is een sport waarbij sprake kan zijn van fysiek contact.
De door de KNVB gehanteerde spelregels bieden de gelegenheid tot een sportief verloop van de
wedstrijden. Deze regels dienen daarom gerespecteerd en nageleefd te worden.
6. Wedstrijden zijn bedoeld om elkaar te meten op voetbaltechnisch, voetbaltactisch, conditioneel en
mentaal gebied.
Doelstellingen
1. Het Overlegorgaan Maas en Waal streeft ernaar dat alle aangesloten verenigingen het
sportiviteitsconvenant zullen aanvaarden, onderschrijven en uitvoeren.
2. Het Overlegorgaan Maas en Waal streeft ernaar dat alle aangesloten verenigingen m.i.v. het seizoen
2008 – 2009 een intern sportiviteitsbeleid (ook wel Fair-Play genoemd) hebben opgesteld en dit
gaan uitvoeren.
Strategieën
Elke aangesloten vereniging stelt een intern sportiviteitsbeleid op, waarvoor in bijlage A. handreikingen zijn
opgenomen. Regelmatig zal binnen de verenigingen in woord en geschrift aandacht besteed worden aan
sportiviteit door wederzijdse communicatie tussen bestuur, overig kader en alle andere direct en indirect
betrokkenen. Dit kan tijdens geregeld overleg met technische staf en begeleiding, in de Algemene Leden
Vergaderingen, op de website en in het clubblad.
Het organiseren van spelregelavonden voor het bevorderen van spelregelkennis is tevens een belangrijk
instrument in de omgang met elkaar en het accepteren van de beslissingen van de scheidsrechter.
Afspraken
1. De voorzitters van de aangesloten verenigingen nemen het onderdeel “sportiviteit” in hun
portefeuille.
2. De voorzitters van de aangesloten verenigingen zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling, invoering
en uitvoering van het Sportiviteitsbeleid binnen de eigen vereniging.
3. Elke vereniging die het convenant heeft ondertekend, heeft een intern sportiviteitsbeleid ontwikkeld
en ingevoerd m.i.v. het seizoen 2008 – 2009.
4. De ondertekenaars verplichten zich tot handhaving van dat interne beleid en tevens tot het
gezamenlijk actief uitvoeren van dit sportiviteitsconvenant.
5. De voorzitters verplichten zich elkaar te (laten) informeren over elke schending van de
sportiviteitsgedachte bij onderlinge ontmoetingen.
6. De voorzitters nemen onderling contact op ter voorkoming van en/of naar aanleiding van onoorbaar
gedrag van leden van de verenigingen en zorgen voor afdoende maatregelen.
7. De verenigingen verplichten zich tot het doorgeven van alle door de clubscheidsrechters gegeven
gele en rode kaarten aan het districtskantoor.
8. De verenigingen stimuleren de spelregelkennis d.m.v. het houden van cursussen.
9. De verenigingen nemen bijzondere actie in het bevorderen van het zich gedragen volgens de
algemeen aanvaarde normen en waarden (sportiviteit = respect).
10. Tijdens elke vergadering van het Overlegorgaan Maas en Waalse voetbalverenigingen zal het
onderwerp “Sportiviteitsconvenant” aan de order worden gesteld. Daarbij wordt zowel aandacht
besteed aan de inhoud van het convenant als aan de naleving ervan.
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Besluit
Ondergetekenden, voorzitters van de genoemde voetbalverenigingen, verklaren bijzondere waarde te
hechten aan de handhaving en bevordering van de sportiviteitsgedachte op en rond de voetbalvelden. Zij
verplichten zich alles in het werk te stellen tot het invoeren, in stand houden en toepassen van een intern
sportiviteitsbeleid. Tevens zullen zij via een gezamenlijke aanpak de sportiviteit binnen en buiten het veld
bevorderen door ook regelmatig contact met elkaar te hebben over de uitvoering van dit convenant.
Bij schending van de sportiviteitsgedachte op en rond de velden zullen zij elkaar onmiddellijk informeren,
raadplegen en passende maatregelen nemen.

Vereniging
A.A.C.
Altforst
Mari van Nistelrooij
Alverna
Alverna
Klaas Fokkema
Aquila
Dreumel
Henri Elsen
Avios
Alphen
Henk Fenten
A.W.C.
Wijchen
Frans Derks
Batavia
Batenburg
Jan Willem Derks
v.v. Beuningse Boys
Beuningen
Ronald van Engelen
D.B.V.
Maasbommel
Gerie van Toor
Dio ’30
Druten
Twan Kohlen
Diosa
Balgoij
Pieter Schraven
D.S.Z.
Boven-Leeuwen
Geert Tijnagel
v.v. Ewijk
Ewijk
Paul Kamoen

Handtekening

Vereniging

Handtekening

.......................................

Heumen
Heumen
Paul Kühnen

.......................................

.......................................

Leones
Beneden-Leeuwen
Wim Peters

.......................................

.......................................

Niftrik
Niftrik
Frans Klaassen

.......................................

.......................................

Olympia
Horssen
Hans van Elk

.......................................

.......................................

Overasseltse Boys
Overasselt
Ab van Roden

.......................................

.......................................

Roda ’28
Winssen
Sijmen Versluijs

.......................................

.......................................

S.C.D. ’33
Deest
Jos Verploegen

.......................................

.......................................

S.C.P.
Puiflijk
Albert van Linder

.......................................

.......................................

U.H.C.
Hernen
Bas van Duifhuizen

.......................................

.......................................

Unitas ’28
Wamel
John Kruijzen

.......................................

.......................................

Victoria ’25
Afferden
Ben Driessen

.......................................

.......................................

Sc. Woezik
Woezik
Herman Peek

.......................................
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Bijlage A “Gedragscodes per doelgroep”
Gedragsregels zijn een uitwerking van de algemene gedragscode over hoe mensen zich binnen de
vereniging behoren te gedragen. Deze regels gaan over zaken die we, als vereniging, belangrijk vinden
en gaan over dingen die we kunnen/moeten doen of juist moeten laten. De regels beschrijven dus hoe de
vereniging vindt dat het ‘moet’.
Regels gelden voor iedereen en zijn vaak van toepassing op bepaalde situaties. Omdat niet iedereen zich
beweegt in alle mogelijke situaties zijn de gedragsregels onderverdeeld naar doelgroepen en zijn ze bedoeld
om een 1e aanzet te geven om te komen tot een levend sportiviteitsbeleid in iedere vereniging.
In het algemeen geldt voor iedereen:
-

respect, fatsoen, sportiviteit en behulpzaamheid zijn belangrijke waarden binnen de vereniging,
de vereniging en haar leden tonen zich een goed gastheer voor bezoekers,
een lid keurt geweld, discriminatie, pesten en vandalisme af,
een lid heeft respect voor eigendommen van anderen en is aansprakelijk voor door hem/haar
aangerichte schade,
een lid houdt zich aan het verenigingsreglement “alcohol op het sportpark” (indien aanwezig),
een lid is zuinig op zijn/haar vereniging en de accommodatie,
een lid spreekt een ander aan op ongewenst gedrag en is hier zelf ook op aanspreekbaar.

Voor sporters:
* houd
-

je aan de regels van de sport. Winnen is leuk, maar winnen binnen de regels is pas echt leuk!
samen staan we voor een faire sport en sportieve strijd,
probeer te winnen, met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders,
speel volgens de bekende en afgesproken wedstrijdregels,
vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk,
geniet van een overwinning. Dat kan ook zonder je tegenstander te kleineren,
laat je niet ontmoedigen door een nederlaag en feliciteer je tegenstander met hun succes.

* de scheidsrechter is de baas.
- aanvaard de beslissingen van de scheidsrechter. Hij ziet de wedstrijd het meest objectief,
- ook al ben je overtuigd van je gelijk, ga het niet ten koste van alles op het veld halen. Richt je
energie op je spel en dat van je teamgenoten,
- gebruik naar de scheidsrechter behoorlijke taal,
- laat agressiviteit achterwege; je bereikt er niets mee.
Voor trainers/leiders:  
* voetballend voorbeeld. U bent het voorbeeld voor alle sporters, begeleiders en toeschouwers. Voorkom
agressief, onsportief gedrag in woord en gebaar………denk na! U bent een voorbeeld.
- spelregels zijn afspraken waar niemand zich aan kan en mag onttrekken,
- ontwikkel teamrespect voor de tegenstander, de scheidsrechter en begeleiding van de tegenstander,
- afspraken zijn belangrijk. De jeugd rekent erop dat u ze nakomt,
- schreeuwen en kinderen belachelijk maken: dat is pas verliezen,
- winnen van een wedstrijd kan mooi zijn, maar een schouderklopje voor een geleverde individuele
prestatie is ook winnen,
- onderneem direct actie tegen leden en/of toeschouwers die zich ernstig misdragen,
- vermeld gele en rode kaarten op het wedstrijdformulier; er worden geen kaarten geseponeerd, ook
niet op verzoek van de tegenstander,
- rapporteer ongeregeldheden door eigen spelers aan jeugdcommissie of bestuur en verschaf
helderheid over de omstandigheden waaronder de ongeregeldheden zich hebben voorgedaan,
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Voor ouders/verzorgers:  
* sporten is leuk en leerzaam. Spelenderwijs leren samen te werken, leren om te gaan met normen,
waarden, winnen en verliezen en vooral samen leuke dingen meemaken! Voorop staat hun plezier en pas
daarna dat van u.
- moedig uw kind en anderen aan, geef hem/haar een ‘duwtje’ in de rug, maar forceer het kind nooit,
- blijf buiten de leunhekken of ruim buiten de lijnen van het veld,
- bemoei u tijdens wedstrijden en trainingen niet in woord en gebaar met de spelers, trainers en
scheidsrechters,
- goed voorbeeld doet goed volgen! Kinderen stellen al snel het gedrag van volwassenen als hun
norm,
- gun kinderen de tijd om te leren, ze moeten al zoveel.
Voor bestuurders:
* u schept voorwaarden voor een aantrekkelijk sportklimaat binnen uw vereniging.
- ieder lid dat zich aanmeldt, krijgt de kans om te voetballen,
- zorg voor veiligheid op het complex, dat maakt een veilige sportomgeving,
- gedragscodes en –regels van het sportiviteitsconvenant moeten bekend zijn bij leden, trainers,
leiders, officials, ouders en toeschouwers,
- zorg ervoor dat iedereen zich bewust is van zijn/haar invloed en verantwoordelijkheid m.b.t. Fair
Play in trainingen en wedstrijden,
- bevorder het aantal gediplomeerde en ervaren trainers, leiders en officials die in staat zijn om naast
technische en tactische ook sportieve vaardigheden te bevorderen,
- stimuleer trainings- en voorlichtingsprogramma’s over sportiviteit,
- ook u bent een voorbeeld voor velen binnen uw vereniging!
Voor toeschouwers:
* zonder tegenstander geen wedstrijd.
- gedraag u op uw best. Grof taalgebruik en het beledigen en/of belagen van spelers, (assistent-)
scheidsrechters, begeleiding en andere supporters horen bij ons niet thuis,
- applaus voor goed spel van zowel uw team als van de tegenstander doet wonderen,
- veroordeel elk gebruik van geweld,
- respecteer de beslissingen van de (assistent-)scheidsrechters,
- zorg ervoor dat uw gedrag sportief is; goed voorbeeld doet goed volgen,
- maak mensen niet belachelijk en scheld niet als er en fout wordt gemaakt,
- ook u bent een visitekaartje van uw vereniging.   
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Bijlage B “Bevorderen sportiviteit”
Naast disciplinaire maatregelen bij onacceptabel gedrag lijkt het het Overlegorgaan Maas en Waal
wenselijk en zinvol om positief gedrag te belonen in woord en gebaar, juist omdat positief gedrag op
alle leeftijdscategorieën een groot effect heeft. In deze bijlage staan enkele sportiviteitsbevorderende
maatregelen genoemd die de vereniging in kan stellen:
-

ploeg van de maand
ploeg van het jaar
pupil van de week
speler van de maand
speler van het jaar
trainer van het jaar
clubscheidsrechter van het jaar
vrijwilliger van het jaar
begeleider van het jaar
supporter van het jaar
ouder van het jaar

De positieve stimulans naar de omgeving moet voortkomen uit het publieke karakter dat aan zo’n verkiezing
gegeven wordt met foto’s, toelichting, titel en prijs en te gebruiken in:
-

het clubblad,
op de website,
op de informatiekrant in het clubblad,
op het prikbord,
via de geluidsinstallatie op gezette tijden in en rond het clubhuis

Voor het objectieve karakter kan het beste een sportiviteitsjury benoemd worden, bestaande uit diverse
verenigingsfunctionarissen en willekeurig gekozen mensen (toeschouwers / ouders) bij de wedstrijden. Met
op te stellen indicatoren kunnen dan waarderingen gegeven worden.
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Bijlage C “KNVB-codes / Maluspunten Fair Play”    
KNVB-codes
Vormen van gedrag die kunnen leiden tot strafmaatregelen, zijn beledigen, discrimineren, bedreigen,
spugen, trappen en slaan, waarbij de medemens direct betrokken is.
Datzelfde geldt voor het plegen van vernielingen in, aan en rondom de accommodatie; het bekladden van de
accommodatie en het plegen van diefstal in en rond de accommodatie.
Voor de eerste categorie heeft de KNVB een aantal regels/codes opgesteld die een omschrijving geven
van een overtreding en de bijbehorende strafmaat (de verenigingen kunnen hier zelf ook nog sancties aan
koppelen):
Code A: het trappen en/of slaan van de scheidsrechter, assistent-scheidsrechter of een andere door de
KNVB of de vereniging aangestelde persoon.
Sanctie: royement.
Code B: het bedreigen van de scheidsrechter, assistent-scheidsrechter of een andere door de KNVB of de
vereniging aangestelde persoon.
Sanctie: een schorsing voor 10 (tien) wedstrijden, waarvan 4 (vier) voorwaardelijk met een proeftijd van 2
(twee) jaar.
Code C: wangedrag, met als gevolg dat de wedstrijd wordt gestaakt.
Sanctie: een schorsing voor 6 (zes) wedstrijden, waarvan 2 (twee) voorwaardelijk met een proeftijd van 1
(één) jaar.
Code D: het verbaal en/of door gebaren beledigen van de scheidsrechter, assistent-scheidsrechter of een
andere door de KNVB of de vereniging aangestelde persoon.
Sanctie: een schorsing voor 6 (zes) wedstrijden, waarvan 2 (twee) voorwaardelijk met een proeftijd van 1
(één) jaar.
Code E: de bal naar of tegen een scheidsrechter of assistent-scheidsrechter trappen of gooien, met het doel
hem pijnlijk te treffen.
Sanctie: een schorsing voor 10 (tien) wedstrijden, waarvan 4 (vier) voorwaardelijk met een proeftijd van 1
(één) jaar.
Code F: wangedrag tegen bestuursleden en/of andere medewerkers van de vereniging.
Sanctie: afhankelijk van de aard van de misdraging, door het bestuur vast te stellen boete of sanctie.

Maluspunten
Fair Play

Code

Overtreding

150

A

het trappen en/of slaan van de scheidsrechter, assistent-scheidsrechter, tijdwaarnemer, met letsel

100

B

het trappen en/of slaan van de scheidsrechter, assistent-scheidsrechter, tijdwaarnemer, zonder letsel

100

C

het staken van een wedstrijd als gevolg van collectief wangedrag van spelers,
trainers, leiders, en/of andere leden van een vereniging, inclusief toeschouwers
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100

D

het staken van een wedstrijd door individueel wangedrag van een coach,
trainer, leider

100

E

het opzettelijk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel

75

F

het trappen en/of slaan van de scheidsrechter, assistent-scheidsrechter, tijdwaarnemer

75

G

het staken van een wedstrijd door individueel wangedrag van een speler of
spelers

50

H

het spugen van de scheidsrechter, assistent-scheidsrechter, tijdwaarnemer

50

I

het bedreigen van de scheidsrechter, assistent-scheidsrechter, tijdwaarnemer

30

J

het spugen naar de scheidsrechter, assistent-scheidsrechter, tijdwaarnemer

30

K

de bal in het gezicht gooien/duwen van de scheidsrechter, assistentscheidsrechter, tijdwaarnemer

30

L

het bewust tegen een scheidsrechter oplopen

100

M

niet aanwezig zijn bij een gesprek met de commissie Fair Play zonder af
te melden

75

N

molestatie van een speler

50

O

het opzettelijk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel,
spelgerelateerd

150

P

het geven van een kopstoot aan een scheidsrechter
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Bijlage D formulier “Fair Play Incidenten Melding”

Naam en logo vereniging
FAIR PLAY INCIDENTEN MELDING

Algemene gegevens van deze melding:
Datum

:

.......................................................................................................................................................................................

Wedstrijd

:

.......................................................................................................................................................................................

Naam

:

.......................................................................................................................................................................................

Functie

:

.......................................................................................................................................................................................

Telefoonnr.

:

.......................................................................................................................................................................................

Welk incident wilt u melden?

® onsportief gedrag van een speler (vermeld naam indien bekend)
Toelichting:

® onsportief gedrag van een leider/trainer (vermeld naam indien bekend)
Toelichting:

® onsportief gedrag van een (assistent-) scheidsrechter (vermeld naam indien bekend)
Toelichting:

® onsportief gedrag toeschouwer(s) (vermeld naam indien bekend)
Toelichting:

® vernielingen:
® overige melding(en):

Dit formulier kan gebruikt worden door leden van …..(naam vereniging)….. en door leiders van bezoekende
verenigingen, indien zij een incident van onsportief of agressief gedrag (niet opgemerkt door de
scheidsrechter) willen melden aan het bestuur van ….(naam vereniging)…..
Meldingen worden door het bestuur verzameld en -indien nodig- gemeld aan de KNVB, bij de betrokken
tegenpartij, of afgehandeld binnen de vereniging. Ingevulde formulieren kunnen op het wedstrijdsecretariaat
afgegeven worden.
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