GEDRAGSCODE VCO
Deze gedragscode is gericht op het bevorderen van sportiviteit en respect in de
sport. Dit gaat verder dan alleen datgene wat tijdens wedstrijdsituaties in het veld
gebeurt. Ook de wijze waarop er met medespelers wordt omgegaan, de
tegenstanders worden ontvangen, de toeschouwers aanmoedigen en het taalgebruik
in de club vallen onder sportiviteit & respect. Op zich geen bijzondere afspraken want
deze regels vallen onder normaal sportief gedrag. Deze regels vormen een gezonde
basis voor veel plezier in de volleybalsport bij de VCO.
Iedereen die de vereniging bezoekt dient zich te houden aan deze gedragscode. Wie
dat doet, is van harte welkom.

Algemene gedragsregels
1.
2.
3.
4.
5.

Respecteer de regels van je sport en de beslissingen van de scheidsrechter.
Respecteer de mede- en tegenstander binnen je sport.
Behandel alle deelnemers in je sport gelijkwaardig.
Gebruik geen (fysiek-, mentaal- en verbaal) geweld bij sport.
Sta samen voor een eerlijke sport.

Volleyballers
1. Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk.
2. Aanvaard de beslissingen van scheidsrechters, zelfs als zij niet voor hun taak
geschikt lijken te zijn.
3. Spreek je medespelers gerust aan op onsportief of onplezierig gedrag.
4. Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat de
mogelijkheden bestaan te trainen en wedstrijden te spelen. Dit is namelijk niet
zo vanzelfsprekend.
5. Scheld geen medespelers of staf uit tijdens training. Accepteer
tekortkomingen en bespreek deze.
6. Meld je op correcte wijze tijdig af bij je trainer/coach voor training en wedstrijd.
Voel je verantwoordelijk dat een wedstrijd/training van je team door kan gaan.
7. Draag correcte kleding tijdens training en wedstrijd. Hieronder verstaan we
broek en shirt en degelijke sportschoenen. Tijdens de wedstrijd speel je in het
afgesproken tenue van de vereniging.
8. Draag geen sieraden. Alles wat je niet af kunt doen dient afgeplakt te worden.
Denk hierbij aan ringen, piercings, oorbellen en armbandjes.
9. Draag zorg voor het aan jou toevertrouwde materiaal van de vereniging,
10. Voor en tijdens de trainingen en wedstrijden wordt in en om de sporthal geen
alcohol gedronken en/of drugs gebruikt.
11. Voer je zaaltaken zorgvuldig uit. Neem deze taken net zo serieus als je eigen
wedstrijd. Zelf wil je immers ook goede scheidsrechters en e ooktellers.
12. Zorg ervoor dat je de kleedkamer en zaal netjes achterlaat.

Ouders
1. Bedenk dat kinderen sporten voor hun eigen plezier en niet voor dat van hun
ouders
2. Blijf altijd positief, juist bij verlies. Word niet boos, de volgende keer beter.
Winnen, maar ook verliezen hoort nu eenmaal bij het volleybal.
3. Het is een teamsport, zie er als ouder op toe dat kinderen zich
verantwoordelijk voelen om te komen. Wanneer een kind echt niet kan, meld
dan op tijd af.
4. Ook ouders hebben een voorbeeldfunctie. Wees daarom positief langs de lijn
en respecteer de beslissingen van de scheidsrechter.
5. Help met vervoer van het team naar een uitwedstrijd, tellen bij een
thuiswedstrijd of het eventueel begeleiden van een team als de coach
aangeeft niet aanwezig te zijn.

Toeschouwers van VCO
1. Gedraag je op je best. Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of
belagen van spelers, trainers, scheidsrechters en officials.
2. Toon respect voor tegenstanders/tegenspelers. Zonder hen zou er geen
wedstrijd zijn.
3. Maak nooit iemand belachelijk en scheld niemand uit wanneer er een fout
gemaakt wordt gedurende een wedstrijd of training.
4. Veroordeel elk gebruik van geweld.
5. Respecteer de beslissing van de scheidsrechter.
6. Moedig iedereen altijd aan om zich aan de spel-/wedstrijdbepalingen te
houden.
7. Zorg ervoor dat je gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen.
In bovengenoemde gedragsregels zijn veel zaken opgenomen die ervoor moeten
zorgen dat een ieder binnen het team met plezier deelneemt aan volleybal binnen
VCO. In deze gedragscode zijn misschien niet alle aandachtspunten opgenomen.
Laat hier dan altijd je gezonde verstand spreken.

