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Gedragscode  

Teisterbanders 



De wedstrijdcoördinator (bestuursdienst) 

 Tijdens thuiswedstrijden is altijd een 

Teisterbanders lid uit het bestuur (of namens het 

bestuur) aanwezig. Hij / zij vervult de rol van 

wedstrijdcoördinator. Hij / zij is de formele ver-

tegenwoordiger van Teisterbanders.  

 Ontvangt de leiders en begeleiders van de be-

zoekende teams en de scheidsrechters. 

 Assisteert bij het invullen van de wedstrijdformu-

lieren en voor invullen van de uitslagen op 

Sportlink. 

 Geeft zo snel mogelijk afgelastingen door via het 

internet.  

 Geeft leiding aan de maatregelen die genomen  

moeten worden om de scheidsrechter te besch-

ermen. 

 Heeft toegang tot alle eerste hulpmiddelen die 

beschikbaar zijn en legt zonodig het eerste con-

tact met de dienstdoende huisarts en / of eerste 

hulppost. 

 Bij dreigende onregelmatigheden, of als de 

scheidsrechter daarom verzoekt, vraagt hij / zij 

direct om politiebijstand. 

 Bij een afkoelingsperiode wordt in overleg met 

de scheidsrechter vastgesteld of om poltie-

bijstand zal worden gevraagd. 

 De scheidsrechter is verplicht bij het verlaten van 

het speelveld in de rustpauze of een eventuele 

afkoelingsperiode en bij het einde van de 

wedstrijd de eventuele instructies van de 

wedstrijdcoördinator in zijn overwegingen te 

betrekken.  

 De wedstrijdcoördinator mag de scheidsrechter, 

bij een zeer ernstige situatie, adviseren de 

wedstrijd te staken als er van een normale 

voortzetting geen sprake meer kan zijn. 

 De wedstrijdcoördinator mag nog tijdens de 

wedstrijd maatregelen treffen om onsportief 

gedrag, in overleg met trainers en leiding, te 

stoppen. 

Trainer, begeleiding of toeschouwer rapporteert de 

wedstrijdcoördinator voorgevallen ernstige on-

sportieve handelingen die zich op of rond het veld 

hebben afgespeeld en welke niet met kaarten zijn 

bestraft. De wedstrijdcoördinator overlegt met het 

bestuur over eventuele vervolgstappen. 



Wat verwachten wij van onze vrijwilligers 

 Kent en hanteert de gedragscode van 

Teisterbanders. 

 Fungeert als voorbeeld en gedraagt zich te allen 

tijde sportief. Ziet erop toe dat de ruimtes die 

gebruikt worden tijdens de activiteiten netjes en 

schoon worden achtergelaten. 

 Neemt bij constatering van wangedrag, over-

tredingen van de gedragscode e.d. contact op 

met de begeleider van het desbetreffende team 

of indien dit niet mogelijk is met het bestuur. 

Clubscheidsrechters 

 Clubscheidsrechters en -assistenten leiden de 

wedstrijden volgens de reglementen van de 

KNVB. 

 Het bestuur stimuleert de clubscheidsrechters 

tot fair en onpartijdig optreden. 

 Het bestuur stimuleert leden om de KNVB 

opleiding tot (club)scheidsrechter te volgen.  

 Elk bestuurslid steunt scheidsrechters en assis-

tenten bij ongeregeldheden. 

Aan al onze leden, 

 

Normale omgangsvormen zijn voor ons vanzelf-

sprekend. Eigenlijk zou je die niet hoeven op te 

schrijven. Maar toch vinden wij het verstandig om 

de belangrijkste omgangsvormen, de spelregels die 

wij onderling in de vereniging hanteren, op papier 

te zetten. Om nieuwe leden te laten zien hoe wij 

met elkaar zorgen voor de unieke sfeer op sport-

complex De Woerd. Voor bestaande leden om 

elkaar te helpen herinneren wat we wel en wat we 

niet van elkaar kunnen verwachten. Voor de oud-

ers en verzorgers van onze jeugdleden om hen te 

informeren over onze regels.  

 

In deze gedragscode vinden jullie afspraken die 

voor iedereen gelden. Daarnaast hebben we per 

groep nog aparte afspraken opgenomen.   

 

Wij gaan ervan uit, dat iedereen die betrokken is bij 

Teisterbanders, als (toekomstig) lid, als vrijwilliger, 

als begeleider, leider, trainer of scheidsrechter en 

iedereen die betaald bij Teisterbanders wil werken, 

van de gedragscode op de hoogte is en deze ook 

naleeft. De code geldt ook voor onze toeschouwers 

en stagiaires.  

 

Natuurlijk, bij voetballen hoort ook het met elkaar 

dollen, elkaar plagen. En natuurlijk, bij opgroeien 

hoort het zoeken naar de grenzen en daarbij ga je 

er soms ook overheen. De één wat vaker dan de 

ander. Dat begrijpen wij, dat hoort bij een vereni-

ging, dat hoort bij opgroeien. Maar als dat te vaak 

gebeurt of leidt tot ongewenste situaties,  grijpen 

we in en nemen we maatregelen. We noemen dit  

de sancties. Die vindt je terug op onze website.  

 

Teisterbanders is een club, waar we elkaar kunnen 

en durven aanspreken op elkaars gedrag. Waar we 

elkaar helpen de grenzen te bewaken. En waar we 

mensen die de grens passeren, helpen om dat een 

volgende keer niet meer te laten gebeuren.  

 

Kerk-Avezaath, 24 januari 2017, Het bestuur van 

Teisterbanders. 



Wat wil  

Teisterbanders 

zijn? 

Wat verwachten wij van onze trainers 

 Onze trainers vormen samen met de teambe-

geleider het visite kaartje van Teisterbanders. Zij 

hebben daarmee ook een voorbeeldfunctie voor 

het team. Zij signaleren ongewenst gedrag in of 

rond het team; grijpen in als grenzen over-

schreden worden en bewaken zo de omgangsvor-

men zoals we die met elkaar hebben afgespro-

ken. 

 Onze trainers rapporteren direct ernstig 

wangedrag aan de teambegeleider en / of de 

betreffende coördinator. 

De trainer: 

 Zorgt ervoor dat elke speler de afgesproken voet-

baltechnische ontwikkeling krijgt die past bij on-

twikkeling en mogelijkheden van de betreffende 

speler. 

 Zorgt ervoor dat de spelers met plezier en passie 

blijven voetballen, daagt spelers wel uit om een 

tandje extra bij te zetten. 

 Zorgt ervoor dat de spelers op een training re-

kening houden met de weersomstandigheden en 

de daarbij passende kleding dragen. 

 Bewaakt onze Teisterbanders omgangsvormen 

voor, tijdens en na de trainingen en wedstrijden. 

 Toont begrip voor situaties van individuele 

spelers en kan daarmee omgaan. 

 Zorgt voor tijdige kennisgeving bij afgelastingen 

of wijzigingen van de training. 

 Is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen 

(ballen, hesjes, pionnen, doelen, etc.). 

 Zorgt dat het veld na de training (op tijd) leeg is 

van gebruikte materialen 

 Bepaalt (eventueel in samenspraak met de be-

geleiders) de opstelling van het team. 

En natuurlijk: 

 Gebruikt geen alcohol (en ook geen tabak) tijdens 

het begeleiden van een team. 

 Organiseert het opruimen van de doelen, het 

opklap-pen van de netten en de hoekvlaggen als 

er geen trainingen meer zijn. 

 Zorgt ervoor dat de kleedkamer na de training 

opgeruimd en schoon achter blijft. 

 Neemt deel aan de begeleidervergaderingen en 

eventuele andere overlegvormen. 



Wat verwachten wij van een teambegeleider  

 De teambegeleider is voor de ouders / verzorg-

ers van onze jeugdspelers het eerste aanspreek-

punt. 

 De teambegeleider heeft een voorbeeldfunctie 

voor het team. Signaleert ongewenst gedrag in 

of rond het team; grijpt in als grenzen over-

schreden worden en bewaakt zo de om-

gangsvormen zoals we die met elkaar hebben 

afgesproken. 

 De teambegeleider rapporteert direct ernstig 

wangedrag aan de betreffende coördinator; bij 

wangedrag van de jeugdspelers worden tevens 

de ouders / verzorgers ingelicht.   

De teambegeleider: 

 Is op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden. 

 Zorgt voor tijdige kennisgeving bij afgelastingen 

of wijzigingen aan spelers en / of ouders / ver-

zorgers 

 Ontvangt de (leiders van de) tegenpartij en de 

scheidsrechter. 

 Verzorgt in overleg met de trainer de opstelling 

en coaching van het team tijdens de 

wedstrijden. 

 Zorgt voor toezicht in de kleedkamer zowel uit 

als thuis 

 Is verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal  

(kleding, ballen, waterzak). 

 Is verantwoordelijk voor het opstellen en bewak-

en van een wasschema voor de kleding. 

 Is verantwoordelijk voor het regelen van het  

vervoer bij uitwedstrijden. 

 Verzorgt het invullen en verder afhandelen van 

het wedstrijdformulier. 

En natuurlijk: 

 Gebruikt geen alcohol (en ook geen tabak) 

tijdens het begeleiden van een team. 

 Organiseert het opruimen van de doelen, het 

opklappen van de netten en de hoekvlaggen als 

er geen wedstrijd meer wordt gespeeld. 

 Zorgt ervoor dat de kleedkamer zowel uit als 

thuis opgeruimd en schoon achter blijft. 

 Bezoekt indien mogelijk de trainingen van zijn 

team. 

Teisterbanders is een voetbalvereni-

ging waar alle inwoners uit onze 

dorpen en omliggende woonplaatsen 

zich thuis voelen en waar onze tegen-

standers graag op bezoek komen. Voor 

ons staan de P’s van plezier, 

presentatie en prestatie centraal. Wij  

bieden al onze leden een plezierige en 

welkome omgeving om hun favoriete 

sport te beoefenen.  

 

Wij vinden goede en normale om-

gangsvormen vanzelfsprekend. Daar 

besteden wij bij de opleiding van onze 

spelers veel tijd en aandacht aan. Ie-

dereen die bij ons actief is of bij ons op 

bezoek komt, herkent ons als een 

vriendelijke, open, goed georgani-

seerde vereniging. Zo vullen wij de P 

van presentatie in.   

 

Elke speler speelt bij ons op het niveau 

dat voldoende uitdaging biedt. Alle 

onze teams krijgen minimaal eenmaal 

per week training; onze selectie-teams 

krijgen training van een gediplomeer-

de trainer. In een selectieteam speel je 

op het voor ons hoogst haalbare 

niveau. Dat betekent voor ons de P van 

prestatie. 

 

Zo dragen wij elke dag bij aan de 

sportieve. lichamelijke én maatschap-

pelijke ontwikkeling van al onze leden, 

van jong tot oud. Zo vormen wij met 

elkaar een vereniging om trots op te 

zijn. 



Voetbal is een teamsport, die je met elkaar en met de 

tegenstander beoefent. Zonder samenspel geen voet-

bal en zonder tegenstander geen voetbal. Bij voetbal 

is de speler er voor het team en het team is er voor 

de speler. We sporten met elkaar, dus ook met de 

tegenstander. Daarom gedragen we ons altijd 

sportief, ook als anderen minder sportief zijn. We 

hebben altijd respect voor de scheidsrechter, ook als 

deze een fout maakt. De winnaar is degene die ook 

tegen zijn verlies kan. 

Bij Teisterbanders: 

1. Hebben we respect in woorden, daden en gedrag 

voor tegenstanders, teamgenoten, 

wedstrijdleiding, officials, trainers, elftalleiding, 

vrijwilligers en toeschouwers. 

2. Hebben we geen treiterende, uitdagende, dis-

criminerende en seksistische taal en gedrag. 

3. Gebruiken we geen verbaal of lichamelijk 

geweld. 

4. Houden we onze zelfcontrole. 

5. Gaan we sportief om met verlies en vieren we de 

overwinning sportief. 

6. Spelen we sportief en volgen we de regels van 

het spel. 

7. Accepteren we de beslissingen van de 

scheidsrechter. 

8. Vernielen, stelen of vervuilen we geen eigen-

dommen van Teisterbanders en anderen. 

9. Geven we spelers, trainers en begeleiders van de 

tegenstander voor en na de wedstrijd een hand. 

Bij Teisterbanders wordt de wedstrijdkleding door de 

vereniging verstrekt. Veel teams hebben ook een 

trainingspak. Spelers en / of hun ouders / begeleiders 

moeten zelf zorgen voor voetbalschoenen, scheen-

beschermers, kleren voor de training en -bij koud we-

er- onderkleding, muts en handschoenen. 

De kleding wordt bij toerbeurt gewassen door één 

van de spelers of hun ouder / begeleider. De meeste 

teams werken met een was- en rijschema. Ben je een 

keer verhinderd, probeer dan onderling te ruilen. 

Zorg ervoor dat je zoon / dochter op tijd aanwezig is 

voor een training of een wedstrijd. 

Zorg ervoor dat hij / zij zich alleen en altijd op tijd 

afmeldt als het echt niet anders kan. 

Als supporter geeft je het goede voorbeeld door res-

pect te hebben voor iedereen op en om het veld. 

Je houdt je afzijdig ten opzichte van de begeleiding 

van het team door trainers en begeleiders en komt 

dus ook niet in de kleedkamer tijdens de rustpauze 

tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de begeleiding. 

 

 

 

 

 



Wat verwachten we van de ouders / ver-

zorgers van (jeugd)spelers 

Bij de Teisterbanders jeugd hebben we een coördina-

tor voor de pupillen (t/m O13-jeugd) en de junioren 

(O19, O17, O15 jeugd). Je kunt met elke soort vraag 

altijd bij hen terecht. Hun namen en telefoonnum-

mers staan op de website. De teamleider of begelei-

der is het eerste aanspreekpunt voor alles rondom het 

team. 

Website 

Raadpleeg voor de meest actuele informatie altijd en 

regelmatig de website. Daar vind je de aanvangstijden 

van de trainingen en het meest actuele 

wedstrijdprogramma. Ook de telefoonnummers en  

van de trainers, begeleiders, coördinatoren en de 

bestuursleden staan op de website. 

 

Ongewenst gedrag - vertrouwenspersoon  

Soms gaat ongewenst gedrag echt te ver of dreigt het 

echt te ver te gaan. Als dat het geval is - en je bent 

zelf degene die dat het beste kan bepalen - schroom 

dan nooit om dit te melden bij je trainer, begeleider 

of de coördinator. Zij zullen dan passende 

maatregelen nemen.  

 

Wil je dit echter liever niet bespreken met één van 

hen, dan kan je je altijd richten tot de vertrouwen-

spersoon van Teisterbanders. Haar naam en gegevens 

staan op de website. Zij opereert onafhankelijk van 

wie dan ook en zal elke melding zorgvuldig (en ver-

trouwelijk) behandelen. Zij hanteert daarbij een 

‘protocol ongewenst gedrag’. Dat protocol is te 

vinden op de website.  

 

Het staat iedereen - spelers, ouders, begeleiders etc.  

- vrij om contact op te nemen met deze vertrouwens- 

persoon. Doe dit niet te laat! Teisterbanders wil een 

veilige omgeving bieden aan iedereen. Daarbij past 

dat we nog sluimerende problemen op tijd signaleren 

en dus op tijd kunnen verhelpen!  



Op en rond het sportcomplex 

 Rommel ruimen we zelf op; we nemen geen glas- 

en aardewerk mee naar buiten. 

 We lopen om het veld heen als we naar de an-

dere kant moeten; we blijven achter de hekken /

reclame-borden tijdens een wedstrijd. 

 In de kantine dragen we geen voetbalschoenen. 

 Roken in de kantine en de kleedkamers is niet 

toegestaan. 

 Als je nog geen 18 bent, kan je in onze kantine 

geen alcoholische dranken aanschaffen. Als an-

deren het voor je kopen worden zij daarop 

aangesproken. Alcohol gebruik onder de 18 is 

nooit toegestaan en kan leiden tot sancties. 

 Het nuttigen van alcoholische dranken in de 

bestuurskamer en de kantine is voor 12:00 uur 

niet toegestaan. 

 Onze barmedewerkers zullen weigeren iemand 

nog drank te schenken als dat duidelijk te veel is. 

 Drugsbezit en drugsgebruik in en om het 

sportveld zijn niet toegestaan en zal direct leiden 

tot een veld / complex verbod. 

 (Brom)fietsen staan in op daarvoor bestemde 

plaatsen 

 Auto’s worden geparkeerd op het daarvoor be-

doelde parkeerterrein. De toegang tot onze bu-

ren, wordt altijd vrijgehouden. 

 In het belang van de veiligheid wordt de toegang 

tot de accommodatie altijd vrijgehouden. 

Wat verwachten wij van al onze spelers? 

 Je bent in, op en rond het veld, thuis en uit, een 

Teisterbander. Je kent de afspraken die we met 

elkaar in deze gedragscode hebben gemaakt en 

handelt daar ook naar. 

 De duur en tijden van de trainingen staan op het 

de website van Teisterbanders 

 Je maakt met je trainer afspraken over het 

afzeggen van trainingen en over de tijdstippen 

dat je aanwezig moet zijn voorafgaand aan de 

wedstrijd. 

 Afmelden voor een wedstrijd graag voor 

woensdag avond 20.00 uur (mits een goede re-

den om later af te bellen). In dit geval kan je 

afbellen bij de trainer of een van de leiders. Bij 

niet of te laat afmelden kan je trainer of leider je 

een sanctie opleggen. 

 Probeer niet af te melden om kleine dingetjes. 

Voetbal is een teamsport en dus is het belangrijk 

dat iedereen het teambelang centraal heeft 

staan. 

 Opruimen van de trainingsspullen doen we met 

z’n allen. 

De samenstelling van de elftallen (en bij de jongste 

spelers de zeventallen) wordt aan het begin van het 

seizoen bepaald in een overleg tussen de jeugdcom-

missie, de coördinatoren en de trainers. Van de 

spelers / speelsters die in O11-1, O13-1, O15-1, O17-1 

of O19-1 (willen) gaan spelen, verwachten we de inzet 

en betrokkenheid die daarbij past. 


