Gedragscodes Coaches en Spelers
Wij zorgen samen voor een veilig sportklimaat
binnen The Lions!

Wij spreken met elkaar af:
1.

Respectvol en sportief gedrag naar elkaar en naar anderen

2.

Afspraak = Afspraak en als het niet lukt dan laat je dat tijdig weten

3.

Geen alcohol en/of drugs voor en tijdens de wedstrijd te gebruiken

Over trainen:
We zijn altijd op trainen én op tijd. Als dat niet lukt:
-

geeft een speler dat door aan de trainer

-

zorgt de trainer voor vervanging als het hem/haar zelf betreft

We gaan zorgvuldig om met de materialen van de vereniging en de sporthal en melden het als er iets
niet functioneert.

Over wedstrijden:
Wat doen we wel
-

we zijn allemaal ruim op tijd en geven aan- en afwezigheid tijdig door in de Sportlink
Basketballapp

-

wij zijn correct gekleed in tenue (shirt in broek)

-

gedragen ons sportief en respectvol voor, tijdens én na de wedstrijd. Daarbij hoort ook:
o

het accepteren van de beslissingen van de scheidsrechters zonder commentaar

o

het accepteren en opvolgen van de beslissingen van de coach
▪

-

ná de wedstrijd bespreekbaar maken als dat nodig is

o

verantwoordelijkheid nemen voor gedrag van eigen supporters

o

supporters bedanken na de wedstrijd

o

voldoende kennis hebben van spelregels door het hebben van een spelregelbewijs

o

line-up vooraf en na de wedstrijd inclusief scheidsrechters en tafel

zorgvuldig omgaan met de materialen en de sporthal waarin wij te gast zijn
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Wat doen we niet
-

schelden, pesten, anderen uitlachen, seksuele intimidatie, grof taalgebruik/obscene gebaren of
iemand uitsluiten op welke grond dan ook

-

dragen van sieraden of scherpe accessoires tijdens de sport

-

bezig zijn met onze telefoon vanaf warming-up tot einde wedstrijd

-

met anderen bezig zijn dan het team; vanaf warming-up tot na de wedstrijd

Maatregelen
Bij het niet nakomen van de afspraken voor trainen, kan dit consequenties hebben voor het spelen van
wedstrijden. De trainer stemt dit af met de coach en het bestuur.
Spelers zijn verantwoordelijk voor hun gedrag voor, tijdens en na de wedstrijd.
De coach spreekt spelers aan op hun gedrag voor, tijdens en na de wedstrijd. Bij misdragingen van
spelers tijdens een wedstrijd haalt de coach de speler het veld uit.
De coach meldt het bestuur eventuele misdragingen van spelers. Het bestuur zal daar in het kader van
sportief en respect passende maatregelen op nemen. Daar gaat in elk geval een gesprek met de
speler aan vooraf.
Bij misdragingen vanuit het publiek spreekt de coach en/of aanvoerder – zo nodig met behulp van
spelers – het publiek aan op misdragingen.
Het bestuur kan in alle gevallen beslissingen nemen bij misdragingen. Wij gaan ervan uit dat dat niet
nodig is als we samen zorgen voor een veilig sportklimaat binnen onze club!
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Zandvoortse Basketballvereniging
Besproken en afgesproken tussen trainers/coaches en spelers van team:

naam

handtekening (U12 en jonger volstaat naam)

Trainer(s)

Coach(es)

Spelers
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