
SPORTIEF DUURT HET LANGST 
Onder het motto "sportief duur het langst" heeft de fairplaycommissie van BSC Unisson regels 
opgesteld die een goed wedstrijd- en traingsverloop en een correcte omgang tussen leden onderling 
en tussen leden met tegenstanders moet bevorderen. 

 
De fairplaycommissie 
De fairplaycommissie ziet erop toe dat de leden van BSC Unisson ‘fair’ spelen. Indien dit niet gebeurt 
dienen de leden daar verantwoording voor af te leggen bij deze commissie. De fairplaycommissie 
bestaat uit zeven leden, waaronder een lid van het voetbalbestuur. 
 

Bevoegdheden en werkwijze fairplaycommissie 
De fairplaycommissie heeft verschillende bevoegdheden die aan haar zijn gedelegeerd door het 
bevoegde bestuursorgaan: 

 
 De commissie kan leden en/of elftallen oproepen die teveel waarschuwingen oplopen 

 of die zich anders misdragen hebben; in geval van staking worden in ieder geval de leider(s) 
 en de aanvoerder van het betreffende team opgeroepen om op een zitting van de 
 fairplaycommissie te verschijnen 

 Elk elftal dient na iedere gespeelde wedstrijd, ook als er ‘niets’ gebeurd is, een 
 fairplayformulier ingevuld in te leveren 

 De fairplaycommissie houdt van elke speler een strafkaart bij, waarop alle ontvangen 
tijdstraffen  en gele en rode kaarten  en eventuele schorsingen vermeld worden 

 Er is een controlesysteem om na te gaan of ieder team zijn fairplayformulieren 
 wel na iedere wedstrijd inlevert; de commissie hanteert hiervoor oa Sportlink 

 De fairplaycommissie heeft de bevoegdheid het voetbalbestuur voor te stellen, 
 een speler extra te schorsen, naast de  eventueel door de KNVB opgelegde schorsing 
 (royering is een algemeen bestuursaangelegenheid en valt hier buiten) 
 

Boetes 
Individuele geldboetes, opgelegd door de KNVB, dienen door de leden zelf te worden betaald. 
Dit geldt zowel voor senioren als junioren. Ingeval van geldsancties voor een team, zullen de boetes 
door het betreffende team betaald dienen te worden betaald. In alle hier niet voorziene gevallen 
neemt de commissie na overleg met het bestuur een beslissing. 
 

Fairplaycup 
Er wordt jaarlijks aan het eind van de (voorjaars)competitie een fairplaycup uitgereikt aan het meest 
sportieve team of persoon. De cup is een wisselbeker. 
 

Fair Play in de sport, wat is dat eigenlijk? 
Als je gaat sporten , op school, op straat of bij een sportvereniging, dan gelden er bepaalde 
regels. Deze spelregels zijn nodig om ervoor te zorgen dat een spel of wedstrijd netjes verloopt. Ook 
zorgen regels ervoor dat sporten leuk blijft. Je aan de spelregels houden heeft alles te maken met 
sportiviteit. 
 

Sportiviteit: Geschreven en ongeschreven regels 
Er zijn verschillende soorten regels. Naast de geschreven regels, onder anderen bepaald door de 
KNVB en gehandhaafd door de scheidsrechter zijn er ook ongeschreven regels. Regels die weliswaar 
nergens zijn vastgelegd, maar waarvan we het normaal vinden dat iedereen zich daaraan houdt: 
 



 Wanneer een tegenstander geblesseerd op de grond ligt, speel je de bal buiten de lijnen, 
zodat de scheidsrechter het spel kan stilleggen (staat nergens, maar toch doet iedereen dit) 

 Als de geblesseerde speler weer verder kan spelen, nadat de bal voor hem/haar buiten de 
lijnen is gespeeld, wordt de bal teruggegooid of teruggeschopt naar de tegenstander 

 Tijdens een sportwedstrijd of training gelden natuurlijk de normale omgangsregels die je elke 
dag gebruikt; ook die staan nergens geschreven 

 Je toont respect voor de tegenstander, medespelers, scheidsrechter en publiek, hetgeen 
betekent dat je tegenstanders niet uitscheldt of slaat en dat je de beslissingen van de 
scheidsrechterrespecteert, ook al ben je het niet met hem eens 

 Voor de wedstrijd geef je de tegenstander een hand om hem/haar een prettige wedstrijd te 
wensen en na de wedstrijd doe je hetzelfde om hem te bedanken voor de leuke wedstrijd of 
om hem/haar te feliciteren 

 

Fairplay, respect en gelijke kansen 
Het is noodzakelijk dat je de geschreven en ongeschreven regels in acht neemt. BSC Unisson ziet 
graag dat haar leden hun best doen om te winnen, maar niet ten koste van alles. Zo ga Je te ver als 
iemand door jouw gedrag gevaar loopt geblesseerd te raken en je dient je sportief te gedragen bij 
zowel winst als verlies. Dat hoort bij Fair Play! 
 
Respect hebben voor je medespelers, voor je tegenstander en voor de scheidsrechter is 
van belang voor een leuke en plezierige sport. 
 
Het is wenselijk dat teams die een wedstrijd spelen, redelijk tegen elkaar zijn opgewassen. Steeds 
kansloos verliezen of heel gemakkelijk winnen is immers niet leuk en komt respect en fairplay vaak 
niet ten goede. BSC Unisson ziet weliswaar haar teams het liefst zo hoog mogelijk voetballen, maar is 
ook van mening dat een evenwichtige competitie-indeling, zonder monsteruitslagen, minstens zo 
belangrijk is. 
 
Ook van groot belang zijn de gelijke kansen van de individuele spelers. Iedereen dient evenveel kans 
krijgt om te sporten, man/vrouw, goede en minder goede spelers. Iedereen dient aan de beurt te 
komen. 
 

En zo gaan we met elkaar om 
Sportiviteit, fairplay en respect hebben alles te maken met de manier waarop je met elkaar omgaat. 
Thuis met de familie, op school of op straat met je vrienden, maar óók en vooral in de sport! 
 
De fairplaycommissie van BSC Unisson 


