Het beleid van
VV HEERENVEEN
m.b.t.
“Sportiviteit  en  Respect”

FL Copywright  Beleid  “Sportiviteit  en  Respect”
Heerenveen 10012010

1

Het  beleid  van  VV  Heerenveen  m.b.t.  “  Sportiviteit  en  Respect”.
Inhoud
Inleiding
Doel
Uitgangspunten
Uitvoeringsplan VV Heerenveen
Algemene richtlijnen
Verdere Algemene Richtlijnen
Algemeen:
Hoe te handelen bij molestatie?
Hoe te handelen bij molestatie van scheidsrechters/assistent-scheidsrechter(s) door een VV
Heerenveen lid of supporter (thuisspelend)?
Hoe te handelen bij molestatie van scheidsrechters/assistent-scheidsrechter(s) door een
voetballer of supporter van de tegenpartij?
Wat te doen tegen oproerige toeschouwers?
Hoe behandelen we excessen in een elftal?
Hoe vindt controle/(vervolg) actie m.b.t. ongeregeldheden plaats?
Bijlage A. Gepleegde feiten en bijbehorende straffen
Straffen:
Bijlage B. Gedragscodes
Algemeen
Spelers
Trainers en (bege)leiders
Scheidsrechters (en assistent-scheidsrechters)
Bestuurders (en commissieleden)
Ouders en verzorgers
Toeschouwers

FL Copywright  Beleid  “Sportiviteit  en  Respect”
Heerenveen 10012010

2

Inleiding
Regels (of afspraken) vormen de basiselementen voor het functioneren van een samenleving en dus ook
voor een vereniging als de onze. Immers, VV Heerenveen is een onderdeel en een afspiegeling van de
samenleving. Regels en afspraken, in de vorm van gedragscodes, zijn jammer genoeg nodig om een club
goed te kunnen besturen, een gezond sportklimaat te creëren en de accommodatie heel, schoon en veilig
te houden. Bovendien geloven wij dat door het hanteren van regels, op den duur ook de uitstraling van
de club naar buiten en de prestaties op het veld positief beïnvloed zullen worden.
Doel
Het doel  van  dit  beleid,  hierna  te  noemen:  “Respectbeleid”,  is  door  middel  van respect voor een ander en
jezelf het speelgenot en het plezier in het beoefenen van de voetbalsport te optimaliseren. Belangrijk
hierbij is, dat we uitgaan van respect voor elkaar en het stimuleren van positieve normen en waarden in
de voetbalsport en het verenigingsleven. Een operationele doelstelling is vanzelfsprekend het
terugdringen van het aantal gele en rode kaarten en het voorkomen van excessen bij activiteiten van
VV Heerenveen.
Uitgangspunten
Bij het respectbeleid van VV Heerenveen hanteren we de volgende uitgangspunten:
- We veroordelen verbaal- en fysiek geweld op en rond de voetbalvelden.
- We zorgen voor een faire, eventuele gediplomeerde scheidsrechters, die binnen onze club dezelfde
status hebben als officiële scheidsrechters. Het geven van gele- en rode kaarten, en de hieruit
voortvloeiende opstelling tot rapportage hoort hierbij.
- We zorgen voor naleving van de reglementen.
- We zorgen voor een goede ontvangst van scheidsrechters, assistent scheidsrechters, tegenstanders en
supporters.
- In wedstrijden met teams van VV Heerenveen spelen alleen speelgerechtigde spelers met vermelding
van de eigen identificatie.
- We verwijzen in voorkomende gevallen naar de opgestelde reglementen van VV Heerenveen.
- Bij ontoelaatbare gedragingen voeren we als vereniging een autonoom beleid.
- Bij excessen (o.a. molestaties, oproerige toeschouwers) handelen we conform bijgevoegd
uitvoeringsplan.
- We maken het doel van ons respectbeleid bekend en dragen ons beleid uit aan alle spelers en alle
(kader) leden.
- Waar nodig en/of gewenst zullen we het respectbeleid aan de orde stellen in de organen die de club ten
dienste staan zoals de website.
- We besteden ook speciale aandacht aan het bijbrengen van positieve waarden en normen bij onze
jeugdleden.
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Uitvoeringsplan.
De KNVB heeft een harder beleid ontwikkeld om excessen in en rond de voetbalvelden in te dammen. Zij
treedt momenteel, terecht, hard op tegen voetbalverenigingen waar molestaties van scheidrechters,
discriminatie, spelverruwing en verbaal of fysiek geweld plaatsvinden. De straffen, die de KNVB daarbij
oplegt zijn niet mis en variëren van: zware schorsingen, fikse geldboetes, het in mindering brengen van
wedstrijdpunten, een speelverbod voor alle teams van een vereniging in een weekend, het terugzetten
van teams naar een lagere klasse en in het ergste geval het royeren van een vereniging. Het bestuur van
VV Heerenveen staat volledig achter dit beleid en heeft dan ook besloten om bij het aantreffen en
signaleren van genoemde excessen binnen onze vereniging eveneens op te treden en passende straffen
op te leggen vooruitlopend op de maatregelen van de KNVB.
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. Dit geldt zowel voor wat zich op onze accommodatie
voordoet als voor activiteiten (uitwedstrijden, toernooien e.d.) die buitenshuis onder de
verantwoordelijkheid van VV Heerenveen plaatsvinden. Gesignaleerde afwijkingen dienen aan de
verantwoordelijke leider of het daarvoor aangewezen bestuurslid te worden gemeld.
Er zal adequaat worden opgetreden tegen leden (trainers, leiders, spelers, niet spelende leden,
ondersteunende leden), ouders en supporters, die door onsportief of respectloos gedrag de goede naam
van VV Heerenveen in diskrediet brengen. Ook bij vernielingen in en rond onze en/of andere
accommodaties kunnen vergaande maatregelen worden genomen en de kosten worden op de daders
verhaald.
Vanzelfsprekend hoopt het bestuur, dat het zover niet hoeft te komen. Ga altijd uit van fair play en
probeer elkaar te corrigeren wanneer zaken dreigen mis te gaan. Wijs elkaar daarbij op de consequenties
en de gevolgen van ontoelaatbaar of onsportief gedrag. Op trainers, leiders en bestuursleden wordt een
beroep gedaan om bij ongewenst gedrag of dreigende situaties in het veld, al dan niet door de
scheidsrechter gesignaleerd, tijdig in te grijpen en b.v. spelers te wisselen om zo (dreigende)
escalatie te voorkomen. Dit beleid treedt in werking in het seizoen 2010 – 2011.
Algemene richtlijnen
Ingeval door een lid een feit wordt gepleegd als omschreven in bijlage A, zal wegens de strijdigheid van
dit feit met het respectbeleid, dan wel wegens de aantasting van de eer, het aanzien of de goede naam
van de vereniging of haar organen, dan wel wegens het toebrengen van (financiële) schade aan de
vereniging, door het bestuur een straf worden opgelegd zoals nader wordt aangegeven.
Bij vermelding van het gepleegde feit op het wedstrijdformulier wordt de door het desbetreffende lid op
te maken schriftelijke verklaring in het kader van de ten opzichte van de KNVB verplichte rapportage,
aangemerkt als het gevoerde verweer; ingeval het lid nalaat de hiervoor bedoelde schriftelijke verklaring
af te leggen, wordt hij geacht af te zien van het voeren van verweer.
Onder KNVB straf als bedoeld in bijlage A wordt verstaan de in eerste aanleg door de Tuchtcommissie van
de KNVB dan wel in beroep door de Commissie van Beroep, aan de speler opgelegde straf. De door het
bestuur op te leggen straf sluit in de gevallen als bedoeld in bijlage A in principe onmiddellijk aan op de
KNVB straf. De door de KNVB aan de vereniging in rekening gebrachte boete en/of kosten wegens
behandeling van een strafzaak, dienen door het lid dat deze boete en/of kosten heeft veroorzaakt, op
eerste aanzegging van de penningmeester te worden vergoed binnen de daarbij gestelde termijn. Ingeval
van niet of niet-tijdige betaling is het lid uitgesloten van het deelnemen aan alle verenigingsactiviteiten.
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In alle overige gevallen als bedoeld in bijlage A waarvan geen vermelding op een wedstrijdformulier
plaats vindt, kan het lid schriftelijk door het bestuur in staat van beschuldiging worden gesteld (de
“tenlastelegging”)  onder  mededeling,  dat  binnen  een  week  na  dagtekening  van  de  brief  schriftelijk  
verweer kan worden gevoerd. Ingeval het lid nalaat binnen de gestelde termijn te reageren wordt hij
geacht af te zien van het voeren van verweer. Het lid kan een verzoek indienen om te worden gehoord
ter zake van het ten laste gelegde feit, en kan zich bij de mondelinge behandeling doen bijstaan door een
adviseur evenals verzoeken getuigen á decharge toe te laten. Het bestuur neemt ter zake van deze
“tenlasteleggingen”,  uiterlijk  binnen  veertien  dagen  na  verloop  van  de verweertermijn dan wel de
mondelinge behandeling, een beslissing over het al dan niet opleggen van een straf, de hoogte daarvan
en de ingangsdatum. Tegen deze opgelegde straf staat geen beroep open anders dan vermeld in de
statuten.
Bij recidive, verzwarende dan wel verzachtende omstandigheden, kan het bestuur bij zich voordoende
bijzondere omstandigheden afwijken van de strafmaat als aangegeven in bijlage A.
Verdere Algemene Richtlijnen
Het bestuur van VV Heerenveen is allereerst verantwoordelijk in alle situaties op en rond het veld, ook in
situaties waarbij de politie ingeschakeld dient te worden. Het dienstdoende/aanwezige bestuurslid of de
gastheer/vrouw is de eerst verantwoordelijke persoon en dient trainers, leiders, begeleiders te instrueren
hoe te handelen. Telefoonnummers van politie, arts en ambulance dienen bij bovengenoemd lid (leden)
bekend zijn, dan wel zichtbaar bij de telefoon te hangen. De toegang tot de accommodatie en het veld
dient altijd vrij te zijn.
Hoe te handelen bij molestatie?
Molestatie is vanzelfsprekend op geen enkele wijze te tolereren. De betrokken persoon dient te allen tijde
beschermd te worden. Molestatie kan gebeuren als:
- De bescherming van betreffend persoon niet goed is geweest
- Verhitte discussies voorafgaand aan molestatie plaatsvonden. Zowel binnen als buiten het veld
- Oproerige toeschouwers niet tot rust gemaand werden of gemaand konden worden
- Molestatie echt onverwacht optreedt.
Hoe te handelen bij molestatie van scheidsrechter/assistent- scheidrechter door een VV
Heerenveen lid of supporter(thuisspelend)?
Indien molestatie heeft plaatsgevonden, in of buiten het speelveld, moet de leider/begeleider eventueel
m.b.v. een aanwezig bestuurslid de betroffen persoon beschermen en begeleiden naar de kleedkamer of
bestuurskamer. Is de scheidsrechter/assistent-scheidsrechter zodanig aangevallen, dat vervoer naar de
kleedkamer of bestuurskamer niet wenselijk of mogelijk is, dan moet ter plekke bescherming
plaatsvinden. Het verantwoordelijke bestuurslid dient zo nodig onmiddellijk politie en/of arts en/of
ambulance te bellen. Indien de situatie om begeleiding vraagt (zowel van scheidsrechter als van
begeleider) dan wordt de betroffen persoon naar de bestuurskamer c.q. auto begeleid.
Hoe te handelen bij molestatie van scheidsrechter/assistent-scheidsrechter door een
voetballer of supporter van de tegenpartij?
Als hiervoor, behalve dat rekening moet worden gehouden met de reactie van de leider/begeleider en/of
andere personen die de tegenpartij vertegenwoordigen. Indien VV Heerenveen uitspeelt, blijven
verantwoordelijkheden t.a.v. eigen speler/supporter en/of andere personen die VV Heerenveen
vertegenwoordigen gelijk, in afwachting van acties, die door de tegenpartij genomen (dienen te) worden.
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Wat te doen tegen oproerige toeschouwers?
Oproerige toeschouwers ter plekke tot kalmte manen. Indien geen effect, dan deze toeschouwers op een
rustiger moment voor een gesprek uitnodigen. Tijdens dit gesprek betrokkene(n) op het negatieve gedrag
wijzen en verwachting van verbetering uitspreken. Bij herhaald wangedrag: ernstig waarschuwen, zo
nodig royeren of toegang tot het sportcomplex weigeren.
Hoe behandelen we excessen in een elftal?
Excessen ontstaan meestal niet spontaan, maar vaak n.a.v. geruzie, gezeur, hetzij onderling of tegen de
scheidsrechter, assistent-scheidsrechter of tegenstanders. Excessen voorkomen is uiteraard het
belangrijkste. Daarom moet zo vlug mogelijk door trainer/leider (commissie- of bestuurslid) ingegrepen
worden indien er zich ongeregeldheden op en/of rond het veld voordoen. Kalmte en rust bewaren is
hierbij belangrijk. Indien excessen ontstaan, dan onmiddellijk als leider, begeleider, commissie- of
bestuurslid de scheidsrechter beschermen en proberen vechtenden te scheiden, zo nodig tegenstanders
beschermen. Zo snel mogelijk de groeperingen naar de kleedkamers begeleiden. Inpraten op en
voortgang bespreken met de leiders van tegenpartij, eigen team en scheidsrechter/assistentscheidsrechter(s). De scheidsrechter zal rapport uitbrengen aan de KNVB.
Hoe vindt controle/(vervolg)actie m.b.t. ongeregeldheden plaats?
Ongeregeldheden of ontoelaatbaar gedrag dienen binnen twee dagen bij het hiervoor verantwoordelijke
bestuurslid te worden gemeld. Verdere actie vindt dan plaats door het bestuur. Het verdient aanbeveling
om een groep mensen te formeren die regelmatig wedstrijden bezoekt om te controleren of en in
hoeverre dit reglement wordt nageleefd. Minimaal 2 x per jaar, bij voorkeur in de winterstop en bij het
einde van de competitie, dient een evaluatie plaats te vinden in tegenwoordigheid van leiders,trainers,
(assistent) clubscheidsrechters, betrokken commissie(s) en/of bestuur.

FL Copywright  Beleid  “Sportiviteit  en  Respect”
Heerenveen 10012010

6

Bijlage A. Gepleegde feiten en bijbehorende straffen
Gepleegd feit:

Straf

1. Beledigen of discrimineren van de scheidsrechter of assistent- scheidsrechter

B

2. Bedreigen (fysiek en/of verbaal), spugen, trappen of slaan (of beweging met de
kennelijke bedoeling tot trappen of slaan) van de scheidsrechter of assistentscheidsrechter

C

3. Beledigen of discrimineren van een tegenstander

A

4. Bedreigen (fysiek en/of verbaal), spugen, trappen of slaan (of beweging met de
bedoeling tot trappen of slaan) van een tegenstander
5. Discrimineren of pesten van een medespeler voor, tijdens of na een training of een
wedstrijd

B

6. Bedreigen (fysiek en/of verbaal), spugen, trappen of slaan (of beweging met de
kennelijke bedoeling tot trappen of slaan) naar een medespeler voor, tijdens of na een
training of een wedstrijd

E

7. Plegen van vernielingen in, aan en rondom de accommodatie van VV Heerenveen of
van de tegenpartij

F

8. Plegen van diefstal in en rond de accommodatie van VV Heerenveen of van de
tegenpartij

G

9. Wangedrag tegen (bestuurs)leden en/of andere medewerkers of vrijwilligers binnen de
vereniging

H

Straffen:
A. 1e keer

D

1 Extra wedstrijd voorafgaande aan of aansluitend op de eventuele KNVB straf

2e keer

2 Extra wedstrijden voorafgaande aan en/of aansluitend op de eventuele KNVB straf

3e keer

Uitsluiting van deelname aan alle verenigingsactiviteiten totdat is beslist op het voorstel
aan de algemene ledenvergadering tot royement

B. 1e keer
2e keer
C. 1e keer
2e keer
D. 1e keer
2e keer

2 Extra wedstrijden voorafgaande aan en/of aansluitend op de eventuele KNVB straf
Uitsluiting van deelname aan alle verenigingsactiviteiten totdat is beslist op het voorstel
aan de algemene ledenvergadering tot royement
Aansluitend op de eventuele KNVB straf een half jaar extra schorsing
Uitsluiting van deelname aan alle verenigingsactiviteiten totdat is beslist op het voorstel
aan de algemene ledenvergadering tot royement
Berisping en schorsing van één bindende wedstrijd
Berisping en schorsing van twee bindende wedstrijden
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3e keer
E. 1e keer
2e keer
F. 1e keer
2e keer
G. 1e keer
2e keer

Uitsluiting van deelname aan alle verenigingsactiviteiten totdat is beslist op het voorstel
aan de algemene ledenvergadering tot royement
Berisping en schorsing van twee bindende wedstrijden
Uitsluiting van deelname aan alle verenigingsactiviteiten totdat is beslist op het voorstel
aan de algemene ledenvergadering tot royement
Schorsing van een half jaar (en eventueel onder begeleiding stellen van HALT) en betaling
van de kosten
Betaling van de kosten en uitsluiting van deelname aan alle verenigingsactiviteiten totdat is
beslist op het voorstel aan de algemene ledenvergadering tot royement
Schorsing van een half jaar (en eventueel onder begeleiding stellen van HALT) en betaling
van de kosten
Betaling van de kosten en uitsluiting van deelname aan alle verenigingsactiviteiten totdat is
beslist op het voorstel aan de algemene ledenvergadering tot royement
N.B. Bij zowel de 1e als de 2e keer moet worden overwogen of ook aangifte wordt gedaan
bij de politie

H.

Afhankelijk van de aard van de misdraging door het bestuur vast te stellen

Bovenstaande straffen betreffen maximum op te leggen straffen.
- Voor de vaststelling van 2e keer geldt:
vóór de datum + 1 jaar van de 1e keer.
- Voor de vaststelling van 3e keer geldt:
vóór de datum + 1 jaar van de 2e keer.
- Bij een combinatie van gepleegde feiten, uit de verschillende
categorieën (1-9), beslist het bestuur over de (vervolg)straf.
- In alle gevallen, waarin dit document niet voorziet, beslist het bestuur.
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Bijlage B. Gedragscodes
Algemeen
Er zijn normen die voor iedereen gelden:
1. Respecteer je sport en zij die er mee bezig zijn.
2. Behandel alle deelnemers in je sport gelijkwaardig.
3. Gebruik geen (fysiek- mentaal- of verbaal) geweld bij sport.
4. Praat met elkaar, niet over elkaar.
5. Gedraag je als sportieve supporter om het speelveld.
6. Rook niet waar dat niet mag en ga verstandig om met alcohol.
7. Samen staan voor een faire sport.
Spelers
1. Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat in je sport mogelijkheden bestaan te
trainen en wedstrijden te spelen.
2. Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders
3. Aanvaard de beslissingen van scheidsrechters en beïnvloed de scheidsrechter niet door onbehoorlijke
taal of agressieve gebaren en woorden.
4. Blijf bescheiden bij een overwinning (geen provocerend gedrag) en laat je niet ontmoedigen door een
nederlaag.
5. Wens de tegenstander geluk met het behaalde succes als je zelf de verliezer bent.
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 gerust op onsportief of onplezierig gedrag.
8. Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken, bijv. met je trainer, je
leider, je teamgenoten of je ouders/verzorgers.
Trainers en (bege)leiders
1. Wees u bewust van uw voorbeeldfunctie. Uw houding en alles wat u zegt hebben een enorme impact.
2. Wees redelijk in uw eisen ten aanzien van de tijd, de energie en het enthousiasme van jeugdige
spelers. Bedenk dat jongeren ook andere interesses hebben.
3. Leer uw spelers dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken.
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 de kinderen nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd verliezen.
6. Ontwikkel (team)respect voor de vaardigheid van de tegenstander en voor de beslissingen van de
scheidsrechter en voor de trainer van de tegenstander.
7. Kinderen hebben een trainer nodig die zij respecteren. Wees gul met lof wanneer het verdiend is.
Scheidsrechters (en assistent-scheidsrechters)
1. Ken de (spel)regels en pas deze toe.
2. Pas waar mogelijk de regels aan op het niveau van de spelers.
3. Gebruik uw gezond verstand om ervoor te zorgen dat het plezier van de jeugd in het spel niet verloren
gaat door te veel ingrijpen.
4. Zorg ervoor dat zowel in als buiten het speelveld uw gedrag sportief is. Geen woorden maar daden.
5. Geef daar waar het verdiend is beide teams een compliment voor hen goede spel.
6. Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten.
7. Beoordeel opzettelijk en goed geplande overtredingen als onsportief gedrag, waardoor het respect voor
eerlijk spel gehandhaafd blijft.
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Bestuurders (en commissie- leden)
1. Wees een voorbeeld voor anderen in woord, gedrag en gebaar.
2. Zorg ervoor dat er gelijke mogelijkheden voor deelname in de sport bestaan voor alle jongeren
ongeacht hun vaardigheid, geslacht, leeftijd of handicap.
3. Betrek, waar mogelijk, de jongeren in planning, leiding en de evaluatie van alle activiteiten.
4. Toestellen en voorzieningen moeten voldoen aan de veiligheidseisen.
5. Zorg ervoor dat ouders/verzorgers, trainers, leiders en deelnemers zich bewust zijn van hun invloed en
verantwoordelijkheid m.b.t. fair play in sport en spel.
6. Zorg ervoor dat er goed toezicht van gediplomeerde en ervaren trainers en officials is, die in staat zijn
sportiviteit en goede technische vaardigheden te bevorderen.
Ouders en verzorgers
1. Forceer een kind dat geen interesse toont nooit om deel te nemen aan een sport.
2. Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe.
3. Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen en laat het coachen over aan de leiders en/of
trainers.
4. Leer uw kind dat eerlijke pogingen net zo belangrijk zijn als winnen, zodat het resultaat van een
wedstrijd geaccepteerd wordt zonder onnodige teleurstelling.
5. Verander een nederlaag in een overwinning door uw kind te helpen te werken aan een grotere
vaardigheid en het worden van een goede sportman/vrouw. Maak het kind nooit belachelijk en geef het
geen uitbrander als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren.
6. Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen. Fouten maken mag! Applaudisseer voor goed
spel.
7. Val een beslissing van een scheidsrechter e.d. niet in het openbaar af en trek nooit de integriteit van
dergelijke personen in twijfel.
8. Erken de waarde en het belang van (vrijwillige) trainers en leiders. Zij geven hun tijd en kennis om het
sporten/de recreatie van uw kind mogelijk te maken.
9. Ondersteun alle pogingen om verbaal en fysiek misbruik tijdens sportactiviteiten door de jeugd te
voorkomen.
Toeschouwers
1. Denk eraan dat de spelers voor hen eigen plezier deelnemen aan georganiseerde sportbeoefening. De
spelers doet dit niet voor uw vermaak en kunnen dus niet worden gezien als profsporters.
2. Gedraag u op uw best. Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen, discrimineren of belagen
van spelers, trainers, scheidsrechters en aanhangers of toeschouwers van de tegenpartij.
3. Geef applaus bij goed spel van zowel uw eigen team als van het gastteam of andere deelnemers aan
een wedstrijd.
4. Toon respect voor tegenstanders/tegenspelers. Zonder hen is er geen wedstrijd.
5. Maak spelers niet belachelijk en scheld hen niet uit als er een fout wordt gemaakt gedurende een
wedstrijd of training.
6. Veroordeel elk gebruik van geweld.
7. Respecteer de beslissing van de scheidsrechter.
8. Moedig de spelers altijd aan om zich aan de spel-/wedstrijdbepalingen te houden.
9. Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen.
10. Blijf altijd buiten de veldafrastering.
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