
   
 

SPORTIVITEITSCODE  VOLLEYBALVERENIGING RITOLA 
 
De spelers, trainers, coaches en toeschouwers van Ritola:  

 Respecteren de regels van de volleybalsport  

 Respecteren elkaar en de tegenstander  

 Respecteren de scheidsrechter en diens beslissingen 

 Zorgen goed voor de accommodatie en het materiaal  

 Zorgen voor een goede sfeer in en rond het volleybalveld  
 
Waarom deze sportiviteitscode?  
Volleybalvereniging Ritola is sinds jaar en dag een sportieve, gezellige vereniging en dat 
willen we graag zo houden. Daarom hebben we deze sportiviteitscode opgesteld. We 
verwachten van al onze leden, hun ouders/verzorgers en andere betrokkenen dat zij 
handelen volgens deze code.  
 
Wat houdt de sportiviteitscode in?  
De sportiviteitscode omvat een vijftal richtlijnen. Deze richtlijnen worden hieronder voor de 
verschillende groepen in onze vereniging nader toegelicht.  
 
Richtlijnen voor spelers  

1. Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders;  
2. Speel volgens de wedstrijdregels;  
3. Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk;  
4. Aanvaard de beslissingen van scheidsrechters;  
5. Beïnvloed de scheidsrechter niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren 

en/of woorden;  
6. Wees blij met een overwinning maar laat je niet ontmoedigen door een nederlaag;  
7. Wens de tegenstander geluk met het behaalde succes als je zelf de verliezer bent;  
8. Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of 

anderen aan te moedigen om ook onsportief te spelen of op te treden;  
9. Wijs je medespelers gerust op onsportief of onplezierig gedrag;  
10. Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken, 

bijvoorbeeld met je trainer, je leider, je teamgenoten of je ouders;  
11. Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat jij kunt trainen en 

wedstrijden kunt spelen. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend;  
12. Laat kleedkamers, veld, tribune en kantine netjes achter.  

 
Richtlijnen voor trainers/coaches 

1. Wees redelijk in je eisen ten aanzien van de tijd, de energie en het enthousiasme 
van spelers;  

2. Leer spelers dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag 
onttrekken;  

3. Vermijd dat getalenteerde spelers te veel in het veld staan. De minder goede 
spelers hebben zeker evenveel speeltijd nodig en hebben daar ook recht op;  

4. Bedenk dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen leren. Winnen is slechts 
een onderdeel van het spel. Verliezen trouwens ook;  



   
 

5. Schreeuw niet en maak spelers nooit belachelijk als zij fouten maken of een 
wedstrijd verliezen;  

6. Zorg ervoor dat het materiaal voldoet aan de veiligheidseisen en geschikt is voor 
de leeftijd en de vaardigheid van de spelers;  

7. Ontwikkel teamrespect voor de vaardigheid van de tegenstander, voor de 
beslissingen van de scheidsrechter en voor de trainer/coach van de tegenstander;  

8. Kinderen hebben een trainer nodig die zij respecteren. Wees gul met lof wanneer 
het verdiend is;  

9. Blijf op de hoogte van de beginselen van goede training en van groei en 
ontwikkeling van kinderen; 

10. Leer spelers om met zorg om te gaan met materiaal en accommodatie.  
 
Richtlijnen voor scheidsrechters 

1. ‘Speel’ met de toepassing van de regels naar gelang het niveau van de spelers. 
Voel de wedstrijd aan!  

2. Zorg ervoor dat het plezier van de jeugd in het spel niet verloren gaat door te veel 
ingrijpen;  

3. Geen woorden maar daden. Zorg ervoor dat zowel in als buiten het speelveld uw 
gedrag sportief is;  

4. Geef daar waar het verdiend is beide teams een compliment voor hun goede spel;  
5. Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten;  
6. Zorg ervoor dat u op de hoogte bent en blijft van de spelregels en het 

wedstrijdreglement.  
 
Richtlijnen voor toeschouwers 

1. Moedig uw club aan zonder afbreuk te doen aan de tegenstanders en hun publiek. 
Zonder tegenstanders zou er geen wedstrijd zijn;  

2. Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen;  
3. Moedig de spelers altijd aan om zich aan de spel-/wedstrijdbepalingen te houden;  
4. Respecteer de beslissing van de scheidsrechter;  
5. Veroordeel het gebruik van fysiek en verbaal geweld;  
6. Denk eraan dat spelers, coaches en scheidsrechters voor hun eigen plezier 

deelnemen aan de wedstrijd. Zij doen dit niet voor uw vermaak;  
7. Laat geen rommel achter op de tribune of in de kantine.  

 
Richtlijnen voor ouders 

1. Forceer een kind dat geen interesse toont nooit om deel te nemen aan een sport;  
2. Bedenk dat kinderen sporten voor hun eigen plezier en niet voor het uwe;  
3. Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen;  
4. Leer uw kind dat eerlijke pogingen net zo belangrijk zijn als winnen, zodat het 

resultaat van elke wedstrijd geaccepteerd wordt zonder onnodige teleurstelling;  
5. Maak een kind nooit belachelijk en geef het geenuitbrander als het een fout heeft 

gemaakt of een wedstrijd heeft verloren;  
6. Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen, zij imiteren dus ook 

ongewenst gedrag!  
7. Val een beslissing van een scheidsrechter of coach niet in het openbaar af en trek 

nooit de integriteit van dergelijke personen in twijfel;  



   
 

8. Ondersteun alle pogingen om verbaal en fysiek geweld tijdens sportactiviteiten 
door de jeugd te voorkomen;  

9. Erken de waarde en het belang van vrijwillige trainers en scheidsrechters. Zij geven 
hun tijd en kennis om het sporten/de recreatie van uw kind mogelijk temaken;  

10. Attendeer uw kind op het met zorg gebruik makenvan de accommodatie.  
 
Richtlijnen voor het verenigingskader 

1. Zorg er voor dat er gelijke mogelijkheden voor deelname in de sport bestaan voor 
alle jongeren ongeacht hun vaardigheid, geslacht of leeftijd;  

2. Materiaal en voorzieningen moeten voldoen aan de veiligheidseisen en geschikt 
zijn voor alle spelers;  

3. Zorg ervoor dat spelers, ouders, trainers en publiek zich bewust zijn van hun 
invloed en verantwoordelijkheid met betrekking tot fair play in sport en spel;  

4. Zorg ervoor dat er goed toezicht is van gediplomeerde en ervaren trainers, die in 
staat zijn sportiviteit en goede technische vaardigheden te bevorderen;  

5. Bied korte cursussen aan om het trainen voor en het leiden van een wedstrijd te 
verbeteren met de nadruk op sportiviteit, voor, tijdens en na de wedstrijd.  

 
Hoe zorgen we voor naleving van de sportiviteitscode?  
Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag in en rond het volleybalveld. Toch kun 
je veel doen om ook anderen te bewegen tot sportief gedrag. Bijvoorbeeld door zelf het 
goede voorbeeld te geven of door sportief gedrag van anderen te complimenteren. Ook 
moet je elkaar aan durven spreken op ongewenst gedrag. Op die manier zorgen we 
ervoor dat Ritola blijft wat het altijd is geweest: een sportieve, gezellige vereniging, waar  
iedereen zich thuis voelt. 
 
Deze code is tot stand gekomen op inspiratie van de sportiviteitscode zoals die bij 
korfbalvereniging Ritola wordt gehanteerd. 


