
 

Gedragsregels toernooien Nevobo 
Volleybal hoort vooral leuk te zijn. Om dat zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen, hebben wij 

voor onze toernooien een aantal gedragsregels opgesteld. De meeste daarvan zullen voor 

iedereen vanzelfsprekend en/of al bekend zijn, maar neem ze nog eens door, deel ze met de 

deelnemende teams en volg ze op. Zo zorgen we samen voor een plezierige volleybal-dag 

voor alle betrokkenen!  

• Afval: Ruim je eigen afval op, net zoals je thuis doet. In de hal, de kantine, op de 

tribune en in de kleedkamer.  

• Alcohol: Geen alcohol in de speelzaal en beperk het gebruik van alcohol op de 

tribunes. Zeker als jeugdteams aan het spelen zijn, is dit geen voorbeeldgedrag.  

• Arbitrage: Ook scheidsrechters maken weleens een fout, of beoordelen een bal 

anders dan verwacht. Wees je bewust dat hij/zij er staat voor jou, respecteer zijn of 

haar beslissing en geef als team en coach het goede voorbeeld aan jullie supporters.  

• Begeleiders: Wanneer jeugdteams zich omkleden in de kleedkamers, zijn er geen 
mannelijke ouders/begeleiding bij de meisjes en geen vrouwelijke ouders/begeleiding 
bij de jongens. 

• Eten & drinken; Het is verboden etenswaren of dranken te nuttigen in de speelzaal.  

• Foto/film: Maak geen foto- en/of filmopnamen met je mobiel in de kleedkamers. 

• Hand shake: Voor en na elke wedstrijd geven de teams elkaar onder het net door een 

hand, als gebaar van sportief gedrag. 

• Schoeisel: De zaal mag alleen worden betreden met zaalschoenen. Dit geldt voor 

tellers, maar ook voor de begeleiders en (eventueel) publiek. 

• Spreekkoren: Aanmoedigen en eigen clubliederen zingen zijn sfeer-verhogend. Zingen 

of roepen vanaf de tribune om de tegenstander uit het spel te halen, is vooral 

onsportief; laat dat dus achterwege. 

• Zing geen liedjes naar de tegenstander die spelers kleineren.(bijv., Ketser, ketser of 

“Die kan niet passen”……..). Hou het vieren van punten binnen je eigen team 

• Toegang: Alleen spelende teams en hun directe begeleiding hebben toegang tot de 

speelzaal. Niet-spelende teams en hun begeleiders zijn welkom in het middenvak van 

de sporthal of op de tribune. Supporters zitten of staan op de tribune.  

• Toeters: De organisatie ontvangt regelmatig berichten van ouders die horendol 

worden van de (gas)toeters die in de hallen klinken. Begrijpelijk, dus fijn als de 

toeteraars daar een beetje (meer) rekening mee willen houden.  

• Verloren voorwerpen: De Nevobo en de organiserende vereniging zijn niet 

aansprakelijk voor het zoekraken van spullen, kledingstukken etc.. Laat dus geen 

kostbaarheden achter in de kleedkamer en houd deze netjes en schoon! Als dat 

laatste niet lukt, kan de wedstrijdleiding teams sommeren hun kleedkamers op te 

ruimen. 

Alvast bedankt voor je medewerking en succes, maar vooral veel speelplezier gewenst! 


