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ALGEMEEN  
In navolging van de afspraken die gemaakt zijn in de gedragscode “Voetballen bij SV Hoofddorp” hebben 
wij voor alle trainers, coaches, leiders en grensrechters van teams, van zowel SV Hoofddorp als van 
bezoekende verenigingen, een aantal specifieke richtlijnen c.q. tips gedefinieerd die u en ons kunnen 
helpen bij het zo goed en sportief mogelijk laten verlopen van de wedstrijden op ons sportcomplex. 
 
WAT VERWACHTEN WIJ VAN U ALS LEIDER 
Tactisch gezien is de coach de baas en vallen alle wedstrijd gerelateerde zaken onder zijn 
verantwoordelijkheid. Voor alle zaken naast de wedstrijd kan de leider echter een belangrijke rol vervullen 
en de (trainer-)coach daarin ondersteunen. Bij uw optreden als leider willen wij u dan ook graag 5 
richtlijnen/tips meegeven die er volgens ons toe bij kunnen dragen dat uw wedstrijd op een sportieve en 
plezierige wijze gespeeld en gevolgd kan worden. 
 
1. Let ook als leider op het (eigen) taalgebruik en op het taalgebruik van alle personen die bij uw team 

betrokken zijn. Spreek in een voor betrokken personen begrijpelijke taal. Grove en kwetsende 
scheldwoorden (vloeken, schelden, ziektes, discriminerende uitlatingen e.d.) zijn niet gewenst. 
Niemand wordt daar beter van en niemand zal daar iets van leren. 

2. U als leider kunt een belangrijke rol spelen bij het onder controle houden / corrigeren van het gedrag 
van de (trainer-)coach die tijdens de wedstrijd wellicht meer te maken heeft met de spanning van de 
wedstrijd en alle emoties die daarmee gepaard gaan.  

3. Als leider kunt u, naast uiteraard u rol als begeleider van de spelers en de coach, ook een belangrijke rol 
spelen in het gedrag en taalgebruik van alle ouders die mogelijk als supporter de wedstrijd bezoeken. 
Schroom niet hen daar op aan te spreken. 

4. Zowel SV Hoofddorp als uw eigen vereniging stelt het op prijs dat haar eigendom op de juiste manier 
wordt gebruikt en wordt achtergelaten. U als leider bent ervoor verantwoordelijk dat alle formulieren 
juist worden ingevuld en dat de kleedkamer opgeruimd wordt opgeleverd. 

5. Zorg voor een duidelijke en goede organisatie en communicatie richting spelers, ouders en de 
wedstrijdsecretaris. Spreek regels en afspraken van tevoren goed met elkaar door. Zorg als een goed 
gastheer/gastvrouw voor ontvangst en begeleiding van de bezoekende vereniging door deze de weg 
naar de kleedkamer en het speelveld te wijzen. 

 
Voor vragen of opmerkingen kunt u ten alle tijden contact opnemen met de wedstrijdsecretaris of met een 
van de leden van de gedragscode commissie. Zie voor meer informatie ook de website van SV Hoofddorp. 
 

Wij wensen u veel succes. 
 
SV Hoofddorp 
 


