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GEDRAGSCODE VAN DE SPORTER 
 

Als club streven we ernaar om al onze sporters in een veilige sportomgeving te 
laten sporten. We hechten veel belang aan het wederzijdse respect, integriteit, 
loyaliteit, discretie en fair-play.  
 
Via onze gedragscodes maken we duidelijk welk gedrag we goedkeuren en 
welk gedrag we afkeuren.  
 
Daarnaast dient ook de lichamelijke, psychische, sociale en seksuele integriteit 
van de sporter gerespecteerd te worden.  
 
We zullen daarom ook resoluut optreden tegen elke inbreuk van de 
gedragscode. Iemand die een inbreuk maakt op de gedragscode kan 
uitgesloten worden van de club of van de activiteiten georganiseerd door de 
club. 
  
We duiden hier nog even de overkoepelende principes bij de sportbeoefening:  

- Er wordt getraind en aan wedstrijden deelgenomen op een manier 
waarbij de gezondheid van de sporter en het correct ethisch handelen 
gewaarborgd wordt, altijd en overal; 

- Er wordt specifieke begeleiding voorzien en aandacht besteed aan 
kinderen door rekening te houden met hun ontwikkelingsniveau en 
eigenheid, zowel fysiek, als mentaal. De positieve waarden in de 
jeugdsport worden nagestreefd; 

- Sportiviteit, respect en fair-play gelden zowel ten aanzien van clubleden, 
als ten aanzien van tegenstrevers, trainers, scheidsrechters en 
supporters, ongeacht hun geslacht, culturele achtergrond, geaardheid, 
herkomst, sociale status, handicap, geloof of levensbeschouwing, 
politieke of syndicale overtuiging, taal of gezondheidstoestand;   
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- Regels en reglementen zijn gekend en worden gerespecteerd. Pesterijen, 
doping, drugs, intimidatie, machtsmisbruik, wedstrijdvervalsing, 
ongewenst seksueel gedrag, agressie en geweld zijn strikt verboden. Het 
plegen van misdrijven is uit den boze. Eenieder dient hiertoe zijn 
steentje bij te dragen. Neem je verantwoordelijkheid op als je dingen 
ziet/hoort die in strijd zijn met deze gedragscode;  

- De sporter wordt beschermd tegen de negatieve effecten die sport kan 
veroorzaken zoals prestatiedruk, blessures of gezondheidsrisico’s. 

 
Elke sporter: 

- Toont respect voor trainer(s) en begeleider(s)  
- Toont respect voor je medespelers  
- Toont respect voor vrijwilligers  
- Heeft respect voor de waarden en normen van je club  
- Aanvaardt in geen enkele situatie pesten, racisme, discriminatie en 

agressie - in welke vorm ook - wordt niet aanvaard  
- Zoekt zijn/haar sportieve limieten op (of streeft naar verbetering van 

zijn/haar prestaties)  
- Straalt positivisme uit, zowel in de kleedkamer als op het veld  
- Moedigt teamgenoten aan, breekt ze niet af bij een minder moment  
- Engageert zich op belangrijke evenementen van de club  
- Is een teamspeler  
- Toont discipline voor, tijdens en na de training/wedstrijd  
- Verwittigt tijdig bij afwezigheid of laattijdig arriveren  
- Communiceert positief met trainer(s) en begeleider(s)  
- Draagt zorg voor eigen materiaal en dat van anderen  
- Is zelf niet onsportief als een ander dat wel is (of corrigeert onsportief 

gedrag bij anderen)  
- Geeft geen kritiek op scheidsrechters  
- Hecht veel belang aan fair play bij zichzelf, binnen het team en naar 

anderen  
- Toont respect voor (zowel de letter als de geest van?) de spelregels 
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