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1. Inleiding  

 

1.1 Missie  

 

De Vlaamse Zaalvoetbalbond wil met zijn aanbod van recreatieve 

competitievormen zoveel mogelijk mensen aanspreken en motiveren voor de 

zaalvoetbalsport. Door sportievelingen de kans te bieden zich te ontplooien 

binnen deze teamsport, trachten wij een meerwaarde te zijn in de culturele, 

sociale en sportieve ontwikkeling van een individu.  

1.2 Strategie 

 

De Vlaamse Zaalvoetbalbond heeft sinds 2010 de Panathlon Verklaring 

ondertekend. Binnen de federatie leeft het EVS en zijn er reeds enkele acties 

ondernomen om dit nog meer over te brengen op clubniveau.  De VZVB heeft 

gekozen om zich te focussen op het thema fair play. Het invoeren van aandacht 

omtrent de Fair Play en de sensibilisering hier rond, heeft de algemene sfeer op 

en rond het zaalvoetbal positief beïnvloed.  In het seizoen 2011-2012 waren er 

binnen de Vlaamse competie 31 rode en 224 gele kaarten uitgedeeld. Tijdens het 

seizoen van 2015-2016 waren dit 4 rode kaarten en 121 gele kaarten. Dit is een 

hele vooruitgang en toont aan dat de acties zorgen voor een positieve 

vooruitgang op het vlak van Fair Play. Er blijft echter een competitieve sfeer bij 

de spelers en begeleiders wat leidt tot negatieve uitlatingen. Het doel is dit onder 

andere nog verder naar beneden te doen krijgen.  

De federatie richt zich vooral op 3 groepen om de EVS nog verder te integreren 

in de zaalvoetbal.  

1) Jongeren  

Al van jongsaf aan wordt er aandacht besteed aan EVS bij de jongere. Dit 

werd onder andere gedaan door acties en initiatieven rond EVS op te 

nemen in het jeugdfonds. Het jeugdfonds zal jammer genoeg weg vallen 

waardoor er goed zal moeten worden nagedacht over nieuwe acties om de 

jongeren te blijven stimuleren aandacht te schenken aan EVS.  

2) De clubs 

De clubs dienen bewust gemaakt te worden van het belang van ethisch 

verantwoorde sportbeoefening. De clubs dienen dit te stimuleren, 

promoten en bewaken binnen hun clubmuren.  

3) De scheidsrechters  

Dit zijn de personen die tijdens de wedstrijden alles in goede banen 

moeten leiden. Zij zijn er dus niet enkel voor het bewaken van de 

spelregels maar ook voor het aanzetten tot sportief spel.  
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1.3 Huidige acties  

Hieronder volgen de acties die de VZVB afgelopen jaren heeft ondernomen of is 

blijven verder doen te promotie van het EVS:  

1. Oprichting van het “Zaalvoetbal is fair” logo, een herkenbaar logo dat op 

alle communicatie en initiatieven omtrent Fair Play te zien is. Dit logo 

heeft ervoor gezorgd dat de clubs steeds herinnerd worden aan het EVS, 

waardoor de naambekendheid wordt verspreid. Het logo verschijnt op 

zoveel mogelijk flyers, posters en bundels van de VZVB. De clubs 

gebruiken het logo zelf ook om het EVS te promoten, door zichtbaar te 

maken o.a. op hun website of ter plaatse tijdens wedstrijden.  

 

2. Oprichting van ‘de 5’. ‘De 5’ is een poster voor spelers, trainers, ouders, 

supporters, scheidsrechters en bestuurders. Voor al deze doelgroepen is 

een aparte poster ontworpen met tips om fair Play hoog in het vaandel te 

dragen.  

 

3. De oprichting van een fair Play klassement in de Vlaamse competitie. Op 

het einde van deze competitie word een klassement opgemaakt waarbij de 

meest sportieve ploeg beloon wordt, gekozen door de scheidsrechters en 

de andere ploegen. De scheidsrechters geven na elke match een fair Play 

score aan elke ploeg. De ploegen daarentegen geven 2 keer per seizoen, 

na thuis en uit ronde, een fair Play top 3. Tevens is er binnen de 

provinciale competite van Antwerpen en West-Vlaanderen een fair Play 

competitie.  

 

4. Gebruik van de ‘fair Play tosmunt’. De scheidsrechters binnen de VZVB op 

provinciaal en Vlaams niveau tossen niet met het klassieke euro- muntstuk 

maar met een specifiek ontworpen fair Play tosmunt van de VZVB. De 

scheidsrechters tossen nog steeds met de woorden: ‘VZVB of Fair Play’. 

 

5. Gebruik van tal van promotiegadgets met fair Play logo zoals 

fietszadelhoezen, drankbidons, stickers, T-shirts, sporttassen,… Deze 

gadgets worden verdeeld tijdens jeugdevenementen voor leden en niet-

leden.  

 

6. Opmaak toolkit spelvormen. Dit is een toolkit is een basis aan spelvormen 

met het thema fair play. 
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2. Beleidsplan 2017-2020 

 

Voor het beleidsplan 2017-2020 wordt er op vlak van ethisch verantwoord 

sporten gekozen om acties uit de vorige beleidsperiode verder te zetten (fairplay 

klassement, tosmunt,..) Daarnaast zijn er ook nieuwe doelstellingen 

geformuleerd.  

 SD13. Tegen eind 2020 is de betrokkenheid van de clubs t.o.v. 

ethisch verantwoord sporten en gezond sporten vergroot.  

 

 OD025: Tegen eind 2018 geeft 80% van de clubs aan dat fair play en 

gezond sporten binnen de federatie voldoende aandacht krijgt 

Acties:  

- Nieuwe poster Ethisch verantwoord sporten verspreiden bij clubs en 

evenementen  

- Fair play klassement terug invoeren bij jeugdcompetitie 

- Jaarlijkse online actie organiseren om fair play in de kijker te zetten  

- Bijscholingen rond Ethisch verantwoord sporten promoten.  

3. Fair Play Logo  
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4. Poster Fair Play actie  
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5. Fair play klassement 

 

FAIR PLAY PUNTENSYSTEEM    

Waarom? 

Aangezien er zich de laatste jaren op en rond het terrein meer en meer 

problemen voordoen met spelers en er minder respect getoond wordt voor de 

scheidsrechter, trachten we deze tendens om te draaien. De schuldigen straffen 

is één manier maar de onschuldigen belonen is een andere. Daarom willen we 

de clubs die er alles aan doen om de zaalvoetbalsport te vrijwaren van 

hooligantoestanden belonen aan de hand van het fair play puntensysteem. Aan 

het einde van het seizoen wordt het eindklassement gemaakt en de sportiefste 

club per reeks ontvangst de fair play prijs. 

Wat? 

Een fair play systeem moet een club belonen die sportief sporten in al zijn 

facetten promoot. Het sportieve gebeuren voor, na en tijdens de wedstrijd , op 

en naast het veld, moet in rekening gebracht worden bij het opmaken van 

dergelijk fair play systeem. 

De factoren die deze fair play bepalen, zijn: 

1. Score van scheidsrechters - na elke wedstrijd 
2. Score van tegenstanders - na heen- en terugronde 

3. Gele en rode kaarten  -  
4. Forfaits    -  

 

1. Score van de scheidsrechters 
De scheidsrechters krijgen wekelijks een reminder om hun scores aan het 

secretariaat door te geven via mail. Men geeft aan thuisploeg en bezoekers 

telkens een score van 0 tot en met 5. 

De scheidsrechter houdt hierbij rekening met: 

 Gedrag spelers t.o.v. medespelers, tegenstrever en scheidsrechter  
 Gedrag begeleiders voor, tijdens en na de wedstrijd  

 Gedrag supporters voor, tijdens en na de wedstrijd 
 Ploegen voor de wedstrijd (op tijd, volledig, uitrusting, …) 

 Respect voor de kleedkamers en omgeving 
 

2. Score van de tegenstanders 

Alle clubs geven na de heenronde en na de terugronde een top 5 door van meest 

sportieve ploegen. Hieraan zijn 1 – 2 – 3 – 4 - 5 punten verbonden.  
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3. Gele en rode kaarten 
De gele en rode kaarten vormen negatieve scores. 

Gele kaart = -2 punt 

Rode kaart = -3 punten 

4. Forfaits 
Ook een forfait (aangekondigd of onaangekondigd) is een negatieve score. 

Forfait = -5 punten 

Berekening Fair Play score 

De score van de SR en clubs worden samengeteld. Hiervan worden de negatieve 

scores afgetrokken. Dit geeft een uiteindelijke fair play eindscore. 

5. Fair play toolkit 

 

Op basis van ICES toolkit voor spel- en werkvormen rond fair play werd een 

toolkit gemaakt voor de clubs van de VZVB. De toolkit bevat dezelfde 

spelvormen maar dan omgezet naar zaalvoetbal situaties. De toolkit bevat 

spelvormen voor een groep van 15 tot 20 kinderen en kan naargelang leeftijd 

voor iedereen aangepast worden. Het doel van deze toolkit is om de jeugd kennis 

te laten maken het thema fair play aan de hand van leuke spelletjes. De tool is 

beschikbaar voor alle clubs op de website.  


