
 
 

Gedragscode voor spelers 
 
Als speler engageer ik mij om:  
  

• steeds tijdig aanwezig te zijn voor trainingen en wedstrijden:  
           - 15 minuten voor training. 
  - 45 minuten voor de wedstrijd. 
  => Tenzij de trainers een andere afspraak maken.  
 

• steeds de trainer zo vlug mogelijk te verwittigen indien ik niet aanwezig kan zijn op 
een training of wedstrijd.  
 

• mijn trainer vóór de training of wedstrijd te verwittigen van elke kwetsuur of ongemak.  
 

• geen waardevolle voorwerpen of geld in de kleedkamers achter te laten.  Indien dit 
wel gebeurd is dit op eigen risico.  
 

• mij te douchen na de wedstrijd en/of training.    
 

• steeds de orde in de kleedkamers te bewaren en niet langer in de kleedkamers te 
blijven dan noodzakelijk (niet onnodig lang onder de douche staan). 
 

• steeds de geschikte sportschoenen en kledij te dragen en om mijn haar bijeen te 
houden met rekkertjes, haarband en/of speldjes (ook voor jongens).  
 

• de wedstrijd T-shirt van de club met zorg te behandelen.  
 

• mee te helpen het nodige materiaal op te stellen en terug naar het materiaalhok te 
brengen volgens de richtlijnen van mijn trainer.  
 

• volledige inzet te tonen, alsook motivatie en concentratie tijdens de trainingen, 
wedstrijden, opwarming en wedstrijdbesprekingen.  
 

• mij strikt aan de afspraak te houden die ik met mijn ouders of voogd heb gemaakt met 
betrekking tot mijn verblijf in de club.  
 

• mijn ouders helpen of er zelf voor zorgen dat de drive 7 dagen voor de wedstrijd 
ingevuld is. 
 

• niet te roken op de sportvelden.  
 

• geen obscene, beledigende of racistische taal en/of gebaren te gebruiken.  
 

• mij niet agressief, gewelddadig of spottend te gedragen.  
 



• maar me op een verantwoordelijke, vriendelijke, eerlijke en betrouwbare manier te 
gedragen en dit in alle omstandigheden;  
 

• respect te hebben voor mijn ploegmaats, de tegenstander, de scheidsrechter en 
zijn/haar beslissingen, de trainers en andere vrijwilligers. 
 

• de sportaccommodatie te respecteren;  
 

• de club niet in diskrediet te brengen door onbehoorlijk of onsportief gedrag. 
 

• Grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, agressie, racisme, discriminatie en 
ongewenst seksueel gedrag hoort niet thuis in onze club. 


