
Bestuurders 

 Betrek iedereen volgens zijn/haar mogelijkheden in uw 
clubwerking. 

 Apprecieer de inzet van uw vrijwilligers. 
 Laat sportiviteit en fair play de belangrijkste waarden zijn in 

uw club. 
 Zorg ervoor dat de supporters, sponsors, trainers en spe-

lers zich bewust zijn van hun invloed en verantwoordelijk-
heden. 

 Wees er bewust van dat u als bestuurder een voorbeeld-
functie heeft. 
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VZVB Fair Play 

Spelers 

 Respecteer je teamgenoten en je tegenstanders/ 
 Wees geen slechte verliezer maar tevens geen slechte win-

naar. 
 Aanvaard de beslissingen van de scheidsrechter. 
 Blijf sportief en reageer niet op uitlatingen van supporters of 

tegenstanders. 
 Respecteer het werk en de steun van de trainer, de ouders, 

de bestuurders en de supporters van je club.  
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Supporters 

 Toon  respect voor de tegenpartij.  
 Veroordeel elk gebruik van onsportief gedrag of geweld.  
 Respecteer beslissingen van de wedstrijdleiding. 
 Goed voorbeeld doet goed volgen. 
 Wees steeds sportief. 
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Ouders 

 Laat het spelplezier primeren op prestaties. 
 Moedig je kind steeds aan, ook al heeft het een kans ge-

mist of de wedstrijd verloren. 
 Erken de waarde en belang van de trainers.  
 Leer je kind het resultaat van elke wedstrijd te accepte-

ren. 
 Wees er bewust van dat zaalvoetbal een ploegsport is. 

6 Trainers 

 Plaats het belang van de zaalvoetbalsport in zijn juist context. 
 Leer uw spelers de spelregels na te leven.  
 Moedig uw spelers steeds aan, ook al maken zij fouten of 

verliezen ze een wedstrijd.  
 Heb respect voor de prestaties van de tegenstander. 
 Wees er bewust van dat u als trainer een voorbeeldfunctie 

heeft. 
 

Scheidsrechters 

 Pas de regels correct, eerlijke en consequent toe. 
 Zorg ervoor dat zowel op en naast het speelveld uw gedrag 

waardig is. 
 Wees beslist, objectief en beleefd in het nemen van beslis-

singen 
 Wees een waardig vertegenwoordiger van de federatie. 
 Wees steeds collegiaal en veroordeel u collega’s niet. 
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