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Begeleiding algemeen:
Gedragsregels zijn een normaal en verplicht onderdeel van het takenpakket van een trainer, leider en
grensrechter. Zij vormen de kern van het beleid voor Houding en Gedrag van de vereniging. Ook de aanvoerder
van een team heeft in dat opzicht een taak. Het is dus zaak om bij de keuze van de aanvoerder daarmee
rekening te houden.
In het geval dat een team wordt begeleid door zowel een trainer als een leider, is de trainer altijd
eindverantwoordelijk voor het gedrag van spelers. Indien er geen trainer bij een elftal aanwezig is, dan is de leider
eindverantwoordelijk. Dat geldt voor aanvang, tijdens en na afloop van een wedstrijd. Van zowel de begeleiding
als van de aanvoerder mag worden verwacht dat hun eigen gedrag een positieve invloed heeft op dat van de
spelers.
Het is in de praktijk niet te doen om continu toezicht te houden op een groep spelers. Het verdient daarom
aanbeveling om spelers wisselend een stuk verantwoordelijkheid te geven.
Het is voor iedereen verboden om de deuren van de kleedkamer dusdanig te manipuleren dat deze niet in het
slot vallen. Dat betekent dat er af en toe geïmproviseerd moet worden tijdens een wedstrijd. Soms zal dit
vervelend zijn, maar de gevolgen van vandalisme, diefstal of andere vormen van wangedrag zijn vele malen
vervelender.

Thuiswedstrijden.
1. Begeleiders, grensrechter en scheidsrechter geven het goede voorbeeld en zijn bij
thuiswedstrijden tijdig aanwezig. Dat wil zeggen een uur of uiterlijk 45 minuten voor de
wedstrijd.
2. De begeleider zorgt ervoor dat de kleedkamersleutel voor het team er is en checkt de
aanwezigheid van ballen, hoekvlaggen, vlaggen grensrechters en waterzak.
3. De begeleider zorgt ervoor dat voor de wedstrijd het wedstrijdformulier voor het team is
ingevuld (naam, voorletters, KNVB nummer, rugnummer spelers en wissels,naam enz. van
grensrechter en wedstrijdcoördinator) en dat de bijbehorende spelers passen klaarliggen voor
de scheidsrechter.
4. De begeleider zorgt ervoor dat de tegenstander en scheidsrechter worden ontvangen. De
tegenstander de kleedkamersleutel krijgt en het wedstrijd formulier ook invult.
5. Zij gebruiken tijdens wedstrijden “normaal”taalgebruik en zien af van fysiek geweld. Coachen
is om spelers beter te maken en buitensporig taalgebruik haalt uzelf en de vereniging omlaag.
6. Begeleiders zorgen dat ongeacht het wedstrijdresultaat de spelers zich normaal gedragen
( niet schelden, slaan of vernielingen aanrichten)
7. Begeleiders zorgen dat na de wedstrijd spelers buiten de voetbalschoenen schoonmaken en
binnen een half uur de kleedkamers netjes wordt achtergelaten.
8. Begeleiders zijn verantwoordelijk voor de wedstrijdmaterialen (tenues, ballen, waterzak,
vlaggen), zowel vóór als na de wedstrijd.
9. Begeleiders en grensrechters gebruiken geen alcohol (en ook geen tabak) tijdens de
wedstrijden van een team. Nemen deel aan vergaderingen en eventuele andere
overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd.
10. Begeleiders zijn verplicht om bij het constateren van wangedrag, zonder aanzien des
persoons dit te rapporteren aan het bestuur en de wedstrijdsecretaris.
11. Wangedrag tijdens de wedstrijd, ook al ziet de scheidsrechter dit niet zal leiden tot wisselen
van de speler.
12. Begeleiders maken altijd contact met de leider/coach van de tegenstander. Zorgen bij
thuiswedstrijden voor een correcte ontvangst en zorgen na afloop van de wedstrijd ook voor
een correcte invulling van het wedstrijdformulier en leveren dit af bij de contactpersoon van de
vereniging.
13. Zij zorgen ervoor dat spelers voor en na de wedstrijd elkaar aanspreken en ze elkaar een
hand geven.
14. Zij informeren de contactpersoon van de vereniging en melden gele en rode kaarten of staken
van de wedstrijd met een beschrijving van de gebeurtenis en werken mee aan een oplossing
en rapportage aan de KNVB.
15. Zij stimuleren spelers tot deelname aan activiteiten en evenementen van GSV.
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Uit wedstrijden.
16. Begeleiders en grensrechter geven het goede voorbeeld en zijn bij uit wedstrijden tijdig bij
GSV aanwezig om spelers en materialen (tenues, waterzak, ballen) op te halen. Dat wil
zeggen dat zij rekening houden met de reistijd en zorgen tenminste een half uur voor aanvang
bij de tegenstander aanwezig te zijn. Van te voren is gecheckt of er voldoende vervoer is.
17. Zij checken bij slecht weer van te voren even telefonisch bij de tegenstander of de wedstrijd
door gaat.
18. Bij aankomst bij de tegenstander wordt eerst contact gemaakt met de tegenstander (bestuur),
de kleedkamersleutel gevraagd en worden de spelers gewezen waar de kleedkamer is.
19. De begeleider zorgt er vervolgens voor dat voor de wedstrijd het wedstrijdformulier voor het
team wordt ingevuld (naam, voorletters, KNVB nummer, rugnummer spelers en wissels,naam
enz. van grensrechter) en dat de bijbehorende spelers passen klaarliggen voor de
scheidsrechter.
20. Zij gebruiken tijdens wedstrijden “normaal” taalgebruik en zien af van fysiek geweld. Coachen
is om spelers beter te maken en buitensporig taalgebruik haalt uzelf en de vereniging omlaag.
21. Begeleiders zorgen dat ongeacht het wedstrijdresultaat de spelers zich normaal gedragen
( niet schelden, slaan of vernielingen aanrichten)
22. Begeleiders zorgen dat na de wedstrijd spelers buiten de voetbalschoenen schoonmaken en
binnen een half uur de kleedkamers netjes wordt achtergelaten.
23. Begeleiders zijn verantwoordelijk voor de wedstrijdmaterialen (tenues, ballen, waterzak),
zowel vóór als na de wedstrijd.
24. Begeleiders en grensrechters gebruiken geen alcohol (en ook geen tabak) tijdens de
wedstrijden van een team.
25. Begeleiders zijn verplicht om bij het constateren van wangedrag, zonder aanzien des
persoons dit te rapporteren aan het bestuur en de wedstrijdsecretaris.
26. Wangedrag tijdens de wedstrijd, ook al ziet de scheidsrechter dit niet zal leiden tot wisselen
van de speler.
27. Begeleiders zorgen na afloop van de wedstrijd voor ondertekening van het wedstrijdformulier
na invulling door de scheidsrechter en leveren de kopie, welke zij horen te krijgen en de
spelerspassen weer in bij de contactpersoon van de vereniging.
28. Zij leveren de tenues, ballen en waterzak weer in bij de vereniging.
29. Zij informeren de contactpersoon van de vereniging en melden gele en rode kaarten of staken
van de wedstrijd met een beschrijving van de gebeurtenis en werken mee aan een oplossing
en rapportage aan de KNVB.

Goudse sportvereniging seizoen 2014 - 2015

