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Tot slot 
Deze flyer is een op trainers en leiders toegespitste samenvatting van het Normen 
en Waarden beleid van SV Argon.  
 
Voor het inzien van de volledige versie, inclusief de beleidsstukken Seksuele 
Intimidatie, Gewenst en Ongewenst Gedrag en het Sanctiebeleid, kun je terecht 
bij het bestuur en/of bij de Normen en Waarden Commissie. Met betrekking tot 
het onderwerp Seksuele Intimidatie worden alle trainers en leiders met name 
verzocht om in het belang van henzelf en van de spelers kennis te nemen van de 
12 gedragsregels van het NOC/NSF over seksuele intimidatie en misbruik. 
 

 
 

 

 

Een echte Argonaut is 
Sportief 

Strijdlustig 
Trots 

Fatsoenlijk 
Plezierig 
Steunend 
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De gedragsnorm van S.V. Argon: 

De norm is fatsoenlijk, plezierig en sportief omgaan met  

elkaar, de tegenstanders, de scheidsrechters en de bezoekers. 

Het uitgangspunt is strijdlust tonen binnen de lijnen,  

elkaar steun geven en trots zijn op onze club. 

 
 

SS..VV..  AArrggoonn    
 

NNoorrmmeenn  eenn  WWaaaarrddeenn  bbeelleeiidd  
 
Inleiding 
Argon wil een aansprekende recreatieve en prestatiegerichte vereniging zijn, 
waarin leden en betrokkenen fatsoenlijk, plezierig en sportief met elkaar omgaan. 
We noemen dit onze identiteit! 
 

Om onze identiteit te handhaven en 
om normoverschrijdend gedrag te 
voorkomen is er een Normen en 
Waarden beleid opgesteld en jij als 
trainer en /of leider speelt hierbij een 
heel belangrijke rol! Coach de spelers 
in technisch en tactisch opzicht, 
stimuleer gewenst gedrag, corrigeer 
ongewenst gedrag en wees je bewust 
van jouw voorbeeldfunctie! 
 
Deze folder is bedoeld om je te 
ondersteunen. Het bevat een aantal 

specifieke aandachtspunten die houvast bieden bij het aansturen van de spelers in 
hun gedrag.  
 
Goede prestaties en goede sfeer gaan hand in hand bij Argon! Centraal staat 
daarom de afspraak dat we ons houden aan de gedragsnorm van de club: 
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Aandachtspunten voor trainers en leiders 
 

 Toon altijd voorbeeldgedrag. 

 Maak spelers bewust van het belang van goed gedrag. 

 Stimuleer gewenst gedrag, waardeer en beloon het openlijk. 

 Wees alert op signalen van ongewenst gedrag en wangedrag. Spelers zijn slim en weten 
hun momenten buiten het gezichtsveld van de trainer/leider uit te kiezen. Slachtoffers 
durven vaak niet met hun verhaal naar de trainer te stappen.  

 Wees er alert op dat onderlinge concurrentie binnen het team, fair verloopt en niet 
oneigenlijk. Afgunst kan ontsporen. 

 Pak ongewenst gedrag direct aan en laat het niet sluimeren. 

 Het is niet vanzelfsprekend dat spelers zich te allen tijde correct gedragen. Laat hen 
leren van hun fouten. 

 Accepteer geen misdragingen tegen de scheidsrechter. Leer spelers de beslissingen van 
de scheidsrechter te accepteren. 

 Laat spelers spelen volgens de spelregels en zet hen nooit aan tot overtreding van de 
spelregels of verzet ertegen.  

 Sta niet toe dat spelers zich provocerend gedragen. 

 Leer spelers respect te hebben voor 
andermans lijf en leden. 

 Stimuleer en geef ruimte om spelers elkaar te 
laten corrigeren in onsportief gedrag. 

 Leer spelers om te gaan met tegenslagen en 
nederlagen.  

 Wees redelijk in de eisen aan de spelers in 
relatie tot hun leeftijd en potentie.  

Het beoordelingscriterium van gedrag: 

Elk gedrag dat bijdraagt aan een sportieve, prettige en veilige "Argon omgeving" 

voor alle leden, bezoekers en betrokkenen wordt als gewenst beschouwd. 

Iedere vorm van gedrag die volgens algemeen geaccepteerde fatsoensnormen 

ondermijnend is voor een sportieve, prettige en veilige sfeer bij Argon, wordt als 

ongewenst beschouwd. 

-----   uitgave: trainers en leiders   ----- 

SV Argon Normen en Waarden beleid – januari 2009 

 

 Leer spelers zich positief op te stellen t.o.v. elkaar, met positieve kritiek, 
aanmoedigingen, oppeppen en troosten. 

 Stimuleer positief en correct taalgebruik. 

 Voorkom dat iemand de zondebok wordt van een tegenvallend resultaat. We winnen en 
we verliezen met z’n allen. 

 De resultaten mogen niet ten koste gaan van het plezier. We lachen met elkaar en niet 
(ten koste van iemand) om elkaar. 

 Waak ervoor dat elke speler in zijn waarde 
gelaten wordt. 

 Bevorder de teamgeest en saamhorigheid. 

 Zorg ervoor dat wedstrijdverslagen ongeacht 
resultaat, een opbouwende strekking hebben. 

 Laat spelers beseffen dat zij zorgvuldig behoren 
om te gaan met eigendommen en materiaal van 
de verenigingen. 

 Accepteer niet dat spelers onzorgvuldig met elkaars eigendommen omgaan. 

 Zorg ervoor dat de spelers de kleedkamer schoon achterlaten. 

 Licht selectiekeuzes toe en sta met betrekking tot deze open voor vragen van spelers en 
ouders. Communiceer helder, tijdig en met de nodige tact over beslissingen. 

 Neem klachten en kritiek van spelers en ouders serieus en zoek naar oplossingen. 

 Spreek ouders aan op gedrag dat tegen de gedragsnormen en regels van Argon ingaat. 

 Sta geen invloeden van ouders of buitenstaanders toe op samenstelling, speelwijze, 
opstelling van het team en bevoorrechte posities van de spelers. 

 Zorg ervoor dat gemaakte afspraken en regels duidelijk zijn, pas deze consequent toe 
en voorkom dat iemand zich eraan kan onttrekken. 

 Bedank na de wedstrijd de tegenstander en de scheidsrechter en zie erop toe dat spelers 
dit eveneens doen. 

 Draag bij aan een veilig, sportief en prettig verblijf van tegenstanders en gasten op het 
Argon terrein, wees een gastheer. 

 Vang nieuwe spelers en tegenstanders goed op en begeleidt hen. 

 Accepteer tijdens training, wedstrijden en besprekingen onder geen voorwaarden dat 
spelers onder invloed zijn van alcohol of drugs.  

 Maak nooit de fout om misbruik te maken van de machtspositie t.o.v. de spelers. 


