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Fairplay-reglement A.Z.V.N. 

o.b.v. de waarden 

“Sportiviteit en respect” 

Inleiding 

Binnen de voetbalsport in z’n algemeenheid is de onderlinge sportiviteit en het respect voor de ander soms ver te 

zoeken. Hier zijn de afgelopen jaren helaas vele voorbeelden van geweest. Dit heeft ook de K.N.V.B. 

geconstateerd en heeft in haar beleid de nodige maatregelen getroffen om met name de excessen terug te 

dringen. Sport doe je voor je plezier, maar brengt ook vaak emoties met zich mee. En met de emoties soms ook 

ontoelaatbare verbale of fysieke (re)acties.  

De zaalvoetbalvereniging A.Z.V.N. wil graag dat ieder lid de optimale mogelijkheid krijgt om te genieten van de 

voetbalsport. Een vereniging waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht de voetbalcapaciteiten en 

achtergrond. Op basis van deze uitgangspunten willen wij dat A.Z.V.N. herkend wordt als een aantrekkelijke club 

waar sportiviteit hoog in het vaandel staat en waar we met respect met iedereen omgaan. Dit sluit dus naadloos 

aan bij de wens van de K.N.V.B.. 

Daarom is dit Fairplay-reglement opgesteld. Daarin hanteren we een aantal afspraken om de (zaalvoetbal)sport 

voor zoveel mogelijk mensen aantrekkelijk en plezierig te houden. Dit kan gezien worden als een gedragscode 

voor de manier waarop we samen aan zaalvoetbal willen doen. Door bewust met die onderlinge afspraken en 

regels om te gaan, kunnen we het zaalvoetbal ook in de toekomst eerlijk en aantrekkelijk houden. Dit vereist niet 

alleen dat iedere sporter zélf die regels naleeft, maar ook dat we elkaar stimuleren om naar de geest ervan te 

handelen! 

Fairplay 

De vereniging  gaat hierbij uit van de volgende vier hoofdafspraken: 

1. We hebben Respect voor elkaar, de tegenstander en de scheidsrechter; 

2. We spelen Eerlijk volgens de regels; 

3. We spelen Sportief, ook als het even niet zo goed gaat; 

4. Iedereen kan en mag Meedoen. 

Alles is er op gericht excessen te voorkomen (preventief). Indien deze onverhoopt toch voorkomen, dan 

consequent handelend op te treden (correctief). Het instellen van deze gedragscode vormt een duidelijk signaal 

naar alle leden van onze club dat elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld niet zal worden getolereerd. 

Binnen A.Z.V.N. zijn de onderstaande gedragsafspraken van toepassing: 

1. Kom gemaakte afspraken na. 

2. Speel en gedraag je met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders. 

3. Speel volgens de bekende en afgesproken wedstrijdregels. 

4. Accepteer en respecteer de beslissingen van scheidsrechters. 
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5. Beïnvloed de tegenstander en scheidsrechter niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden. 

6. Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of de club aan te moedigen 

ook onsportief te spelen of op te treden. 

7. Wijs je medespelers op onsportief of onplezierig gedrag; probeer waar mogelijk dit gedrag te voorkomen. 

8. Vertegenwoordig A.Z.V.N. op een waardige manier. 

Elk lid is ongeacht positie of functie verantwoordelijk voor de uitvoering van de regels en afspraken. Handhaving 

van de gedragscodes en signalering van afwijkend gedrag is dus zowel een plicht als een verantwoordelijkheid van 

elk afzonderlijk lid. 

Ga altijd uit van fair play en probeer elkaar te corrigeren wanneer zaken dreigen mis te gaan. Wijs elkaar daarbij 

op de consequenties en gevolgen van ontoelaatbaar of negatief c.q. onsportief gedrag. 

Sancties 

Er zal adequaat worden opgetreden tegen leden die door onsportief gedrag of anderszins de goede naam van 

A.Z.V.N. in diskrediet brengen. Het bestuur is krachtens de verenigingsstatuten bevoegd tot strafoplegging van 

leden, zoals vermeld bij Artikel 6, lid 1 en 2. Daarbij gaat het om de volgende straffen: 

a. Berisping; 

b. Schorsing; 

c. Royement, 

Voorts is het bestuur krachtens dit Fairplay-reglement gemachtigd om aanvullende en/of afwijkende  straffen op 

te leggen. Voor het bepalen van de zwaarte van de straf voor bepaalde categorieën van overtredingen wordt 

aansluiting gezocht bij de door de K.N.V.B. gehanteerde tuchtreglementen, en/of alternatieve straffen. Dit zal 

schriftelijk aan het betreffende lid kenbaar gemaakt worden. Hier kan binnen 1 week na dagtekening van de brief 

door het betreffende lid schriftelijk verweer worden gevoerd, waarin hij tevens een verzoek kan indienen om 

gehoord te worden. 

Binnen 5 werkdagen na verloop van de verweertermijn dan wel de mondelinge behandeling neemt het bestuur 

een beslissing omtrent het al dan niet opleggen van een straf. Hiertegen is binnen 1 maand schriftelijk beroep 

mogelijk bij de Algemene Ledenvergadering. 

Het bestuur beoordeelt in zijn besluit een situatie op en/of rond het veld (spelers, leiders, coaches, etc.) los van 

de K.N.V.B.-reglementen en rapportages (bijv. wedstrijdformulier) en neemt zélf actie. Dit houdt in: ook al wordt 

de overtreding of het wangedrag niet officieel gemeld richting de K.N.V.B., dan nóg kan het bestuur van A.Z.V.N. 

haar eigen maatregelen treffen. 

Bij dit reglement is een bijlage toegevoegd met daarin een verkorte weergave van de K.N.V.B.-richtlijnen inzake 

straftoemeting bij wangedrag van spelers en functionarissen gericht tegen tegenstander of scheidsrechter. 

Wangedrag tegen deze laatst genoemde wordt door de K.N.V.B. al gauw tot ‘exces’ verheven, hetgeen inhoudt 

dat de straf behoorlijk zwaarder uitpakt.  

Deze richtlijnen wil het bestuur bij iedereen kenbaar maken om zo aan te duiden dat het de K.N.V.B. menens is en 

dat we binnen onze vereniging hier ook serieus mee om zullen gaan! 

Maar laat het niet zover komen. Dat is eigenlijk de essentie van dit Fairplay-reglement. 
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Bijlage bij Fairplay-reglement AZVN 

 

Verkorte weergave richtlijnen straftoemeting K.N.V.B. 

 

Omschrijving overtreding Tegenstanders Scheidsrechters 

  Minimumstraf Maximumstraf 

• Het bedreigen van 

• Het ernstig bedreigen van (met fysiek 

gewelddadige handelen) 

3 – 6 wedstrijden 

8 – 10 wedstrijden 

 

Schorsing van 12 

maanden 

5 – 8 wedstrijden 

Ontzetting uit het 

lidmaatschap van de KNVB 

• Het gebruiken van beledigende taal 

tegenover 

2 – 4 wedstrijden            3 – 6 wedstrijden 

• Het gebruiken van grove of zwaar 

beledigende taal tegenover 

3 – 6 wedstrijden  5 – 8 wedstrijden 

• Het gebruiken van buitensporig 

verbaal geweld tegenover 

8 – 10 wedstrijden  3 – 23 maanden 

• (Het protesteren, gepaard gaande met) 

handtastelijk optreden, waaronder 

begrepen het trekken aan lichaam of 

kleding, of het wegduwen van 

2 – 4 wedstrijden  5 – 8 wedstrijden 

• (Het protesteren, gepaard gaande met) 

handtastelijk optreden, waaronder 

begrepen het hard trekken aan lichaam 

of kleding, of het ruw wegduwen van 

4 – 8 wedstrijden  3 – 24 maanden 

• Het in een spelsituatie trappen/slaan 

van of kopstoot/kniestoot  geven aan 

(raak) 

5 – 8 wedstrijden  - 

• Het buiten een spelsituatie 

trappen/slaan van  of 

kopstoot/kniestoot  geven aan (raak) 

Schorsing van 18 

maanden (met max. tot 

ontzetting uit het 

lidmaatschap van de 

KNVB) 

Schorsing van 36 

maanden 

Ontzetting uit het 

lidmaatschap van de KNVB 

• Het spuwen van (raak) 5 – 8 wedstrijden Schorsing van 12 

maanden 

Ontzetting uit het 

lidmaatschap van de KNVB 

• De bal en/of andere voorwerpen 

buiten een spelsituatie in de richting 

gooien van (raak) 

5 – 8 wedstrijden  8 – 10 wedstrijden 

    

 

Bovendien zijn hier ook geldelijke boetes aan gekoppeld! 


