
Gedrag & omgangsregels voor de trainers/leiders van v.v. Stânfries;
Om zijn/haar taken goed uit te kunnen voeren is het noodzakelijk dat de trainer en leider goed 
communiceert en samenwerken met elkaar en dat hij/zij zich op de hoogte stelt wat er onder de 
spelers lee . In de gedragsregels staan we ook s l om seksueel grensoverschrijdend gedrag te 
voorkomen.

 De trainer/leider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich 
veilig kan voelen. 

 De trainer/leider  onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in
zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan 
nodig is in het kader van de sportbeoefening. 

 De trainer/leider  onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele In mida e 
tegenover de sporter. 

 Seksuele handelingen en seksuele rela es tussen de trainer/leider en de jeugdige sporter tot
zes en jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik. 

 De trainer/leider  mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of 
de trainer/leider deze aanraking naar redelijke verwach ng als seksueel of ero sch van aard 
zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van 
geslachtsdelen, billen en borsten. 

 De trainer/leider  onthoudt zich van (verbale) seksueel ge nte in miteiten via welk 
communica emiddel dan ook. 

 De trainer/leider  zal jdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met 
respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de 
kleedkamer of de hotelkamer. 

 De trainer/leider hee  de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te beschermen
tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele In mida e. Daar waar bekend of 
geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behar gt, is de trainer/leider  verplicht
met deze personen of instan es samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen 
uitoefenen. 

 De trainer/leider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke 
bedoeling tegenpresta es te vragen. Ook de trainer/leider aanvaardt geen financiële 
beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke 
dan wel afgesproken honorering staan. 

 De trainer/leider zal er ac ef op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die 
bij de sporter is betrokken. Indien de trainer/leider gedrag signaleert dat niet in 
overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke ac e(s) 
ondernemen. 

 In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de 
verantwoordelijkheid van de trainer/leider in de geest hiervan te handelen. De trainer/leider 
zorgt voor een veilige omgeving en sfeer.

 De trainer/leider ziet erop toe dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de 
sporter is betrokken.

 Roken niet toegestaan jdens het uitoefenen van je func e.
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 S muleer het team om zoveel mogelijk aanwezig te zijn bij trainingen en zoveel mogelijk 
ac ef deel te nemen bij ac viteiten.

 Houdt toezicht op kleedkamer gebruik van de te trainen ploeg

 We doen niet aan stra raining, geen spelers wegsturen, mag wel aan de kant ze en

 Alle trainers moeten dusdanig met de jeugdspelers omgaan dat deze voldoende gelegenheid 
krijgen om het voetbalspel te spelen en te leren en om er plezier aan te beleven.

 Het opleiden van jeugdspelers is belangrijker dan het resultaat. Je mag wel presta es eisen 
van een speler, maar je mag geen resultaat eisen. 

 Jeugdspelers moeten zo hoog mogelijk spelen, uiteraard aangepast aan de lichamelijke en 
mentale kwaliteiten van het talent. De jeugdopleiding is bedoeld om jeugdspelers op te 
leiden en te laten genieten van hun hobby. In dat kader moeten leiders en trainers zich 
ondergeschikt maken.

 Een speler ontwikkelt zich op jeugdige lee ijd sterk. Geef hem daarom speelmogelijkheden 
op meerdere plaatsen in een el al. Pas op 14-15 jarige lee ijd kunnen voor de posi e binnen
een el al wat defini ever keuzes gemaakt worden.

 Plaats de beste spelers in principe in een aanvallende rol. Daar leren ze eerder hun 
crea viteit ontwikkelen in een kleinere ruimte en onder een grotere weerstand. Van 
aanvallers kunnen bovendien al jd nog verdedigers gemaakt worden, andersom zal dit 
moeilijker gaan. Dat geldt niet voor spelers met specifieke eigenschappen, zoals keepers en 
buitenspelers.
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