“Als wij aangeven wat gewenst gedrag is, kunnen wij elkaar
aanspreken op ongewenst gedrag”

Gedragscode spelers
Algemeen


Je bent onderdeel van een team, help en steun elkaar (ook bij een nederlaag).



Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, pesten, irriteren of kwetsen van anderen, wordt niet
geaccepteerd. We praten met elkaar en niet over elkaar, ook niet via sociaal media.



Respecteer het werk van alle mensen (bestuur, vrijwilligers, trainers, coaches,
scheidsrechters en jury) die ervoor zorgen dat je kunt trainen en wedstrijden spelen. Dit is
namelijk niet zo vanzelfsprekend.



Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken, bijvoorbeeld
met je coach, je trainer, je teamgenoten of je ouders.



Je houdt de kleedkamers netjes en laat deze na afloop schoon achter.



Je bent zuinig op alle materialen die je mag gebruiken.



Helpt desgevraagd mee met het opruimen van materialen na de training.



Bij gebruik van alcohol doe dit met mate en spreek elkaar aan als er teveel gedronken wordt.
Wijs een BOB aan.

Wedstrijden


Geef na de wedstrijd je tegenstanders en scheidsrechters een hand.



Aanvaard de beslissingen van de scheidsrechters. Wanneer er problemen ontstaan, bespreek
dat dan na de wedstrijd met je trainer, je teamleden, met de tegenstander en/of
scheidsrechters.



Beïnvloed de scheidsrechters niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden.



Toon respect voor je tegenstander, coach, scheidrechters en toeschouwers.



Sportiviteit staat op de eerste plaats, je blesseert je tegenstander niet opzettelijk.



Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of je
medespelers aan te moedigen ook onsportief te spelen of op te treden.

“Als wij aangeven wat gewenst gedrag is, kunnen wij elkaar
aanspreken op ongewenst gedrag”



Wijs je medespelers gerust op onsportief of onplezierig gedrag.



Bij wedstrijden ben je er op de tijd die is aangegeven.

Training


Bij de training ben je minimaal 10 minuten voor aanvang aanwezig.



Indien je niet kunt trainen meld je je af bij de trainer. Afzeggen gebeurt in principe telefonisch,
zodat je in staat bent om iets toe te lichten of de trainer naar achtergrond kan informeren. Als
je alleen een bericht stuurt zonder contact, wordt de reden van afzegging vaak ingekleurd. Je
bent daar dan zelf schuldig aan en niemand heeft daar wat aan. Pas wanneer de telefoon niet
wordt opgenomen, wordt er een bericht gestuurd en alleen om de trainer tijdig over jouw
afwezigheid in te lichten.

Bij iedere training en wedstrijd lever je een positieve bijdrage aan het zo goed mogelijk functioneren
van je team.

