Protocol voor sportief gedrag

HV White-Demons

Algemene gedragscodes
Er zijn normen die voor iedereen gelden. Zij zijn:
1. Respecteer de regels van onze sport.
2. Respecteer de mede- en tegenstander van HV White Demons.
3. Respecteer de wedstrijdleiding.
4. Behandel alle deelnemers in onze sport gelijkwaardig.
5. Gebruik geen (fysiek-, mentaal- en verbaal) geweld bij sport.
6. Samen staan voor een faire sport, respecteer elkaar, je hoeft het niet met elkaar eens te zijn
maar luister wel naar elkaar.
7. Waar we ook spelen we zijn te allen tijde te gast en dienen met respect om te gaan met de
accommodatie en de attributen die ons beschikbaar worden gesteld.

Specifieke gedragscodes
Sporters
1.
2.
3.
4.

Probeer te winnen met respect voor je tegenstanders, je teamgenoten en jezelf.
Aanvaard de beslissingen van scheidsrechters.
Wens de tegenstander geluk met het behaalde succes als je zelf de verliezer bent.
Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of de club aan
te moedigen ook onsportief te spelen of op te treden.
5. Wijs je medespelers gerust op onsportief of onplezierig gedrag.
6. Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken, bijvoorbeeld
met je trainer, je leider, je teamgenoten of je ouders.
7. Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat bij HV White Demons de
mogelijkheid bestaat om te trainen en wedstrijden te spelen. Dit is namelijk niet zo
vanzelfsprekend.

Ouders en verzorgers
1. Bedenk dat kinderen handballen voor hun eigen plezier en niet voor het uwe.
2. Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen.
3. Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen. Applaudisseer voor goed spel van beide
teams.
4. Val een beslissing van een scheidsrechter e.d. niet in het openbaar af en trek nooit de
integriteit van dergelijke personen in twijfel.
5. Ondersteun alle pogingen om verbaal en fysiek misbruik tijdens handbalactiviteiten door de
jeugd te voorkomen.
6. Erken de waarde en het belang van vrijwillige trainers. Zij geven hun tijd en kennis om het
handballen van uw kind mogelijk te maken.

Trainers en coaches
1. Leer uw spelers dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken.
2. Bedenk dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen leren. Winnen is slechts een
onderdeel van het spel. Verliezen trouwens ook.
3. Maak de kinderen nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd verliezen.
4. Ontwikkel teamrespect voor de beslissingen van de scheidsrechter.
5. Blijf op de hoogte van de beginselen van goede training en van groei en ontwikkeling van
kinderen.

Scheidsrechters
1. Gebruik uw gezond verstand om ervoor te zorgen dat het plezier van de jeugd in het spel niet
verloren gaat door te veel ingrijpen.
2. Geen woorden maar daden. Zorg ervoor dat zowel in als buiten het speelveld uw gedrag
sportief is.
3. Geef daar waar het verdiend is beide teams een compliment voor hun goede spel.
4. Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten.
5. Zorg ervoor dat u op de hoogte bent en blijft van training en groei en ontwikkeling van
jongeren.
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Toeschouwers
1. Gedraag u op uw best. Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van
spelers, trainers, scheidsrechters en andere toeschouwers.
2. Geef applaus bij goed spel van zowel uw eigen team als van het gastteam of andere
deelnemers aan een wedstrijd.
3. Respecteer de beslissing van de scheidsrechter.
4. Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen.

Sancties
Het bestuur behoudt zich het recht voor om sancties toe te passen wanneer een lid zich niet houdt
aan gemaakte afspraken en of zich verliest in respectloos en ongewenst gedrag. Bij sancties moet
gedacht worden aan verwijdering van de training en/of de wedstrijd, het op non-actief stellen van een
speler en in het meest negatieve geval het eenzijdig beëindigen van het lidmaatschap.

Melden van onsportief gedrag
Als u een vorm van onsportief gedrag heeft geconstateerd, neem dan z.s.m. contact op met het
bestuur via whitedemons@handbal.nl. Deze zullen dan z.s.m. actie gaan ondernemen tegen de
desbetreffende persoon en of team

