Ethische Code Spelers





Respecteer zowel je mede- als tegenspelers.
Respecteer de toeschouwers en concentreer je ten allen tijden op de wedstrijd.
Reageer nooit naar de toeschouwers.
Respecteer de scheidsrechter en zijn beslissingen. Weet dat ook zij zich kunnen vergissen en
dat dit zowel in je voor- als nadeel kan zijn. Reageer nooit naar de scheidsrechter.

 Respecteer de mensen die je de kans bieden om te kunnen basketten. In het bijzonder de
coach, de bestuursleden en de vrijwilligers binnen de club.
 Zorg dat je de spelregels goed kent, als iets onduidelijk is, spreek je best je coach aan.
 De coach en enkel de coach staat in voor de tactische inbreng in de wedstrijd.
 De coach beslist wie, wanneer en waar speelt in functie van de wedstrijd. Afhankelijk van
de leeftijdsgroep zal er gerichter gecoacht worden.
 Gedraag je op een correcte manier inzake houding, taalgebruik en stiptheid.
 Racisme en pesten wordt niet getolereerd.
 Verbale en fysieke agressie zijn onaanvaardbaar ongeacht of dit gericht is aan medespelers,
tegenstanders, officials of derden.
 Ga nooit in de clinch met een scheidsrechter. Indien je niet akkoord bent met een beslissing
laat dan je coach het woord voeren. De kosten van een eventuele uitsluiting zullen op de
speler verhaald worden en er kan door de club een bijkomende educatieve sanctie opgelegd
worden.
 Draag zorg voor het materiaal van de club.
 Wees eerlijk over kwetsuren en ziekte. Op die manier kan de coach rekening met je houden.
 Fairplay: wees sportief en positief ingesteld.
 Tijdens een wedstrijd wordt er nooit met de coach gediscussieerd, een goed constructief
gesprek achteraf daarentegen is aangewezen.
 Het is op geen enkele manier toegelaten om het imago van de club, en haar leden te
beschadigen. Dit ongeacht het spelers, coaches, bestuurders of sponsors betreft.
 Verwittig je coach minstens één dag op voorhand tenzij het niet anders kan. Systematisch
afwezig zijn op training zal resulteren in systematisch minder spelen.
 Uitzonderingen om niet aanwezig te zijn:
o studeren tijdens de examen periodes en obligatoire school activiteiten (schoolwerk
eerst).
o familiale aangelegenheden (trouw, communie, sterfgeval).
o andere in overleg met de coach.
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