FAIRPLAYCODE 3TK
Atleet
-

Geef respect, dan krijg je respect: Heb respect voor jezelf, je medesporters, je trainer, het
clubbestuur en het materiaal waar je mee omgaat en de accommodatie waar je sport.
Groet je trainer, medesporters voor en na een training.
Kom op tijd naar de training. Verwittig indien mogelijk je trainer of het bestuur als je later of
niet kan komen.
Stel het sporten centraal.
Pestgedrag wordt niet getolereerd.
In de kleedkamers zijn we rustig en werken we goed door.

Ouder
-

-

Ouders blijven ouders en zijn geen trainers: Ouders oordelen niet, ze ondersteunen. Aan 1
trainer heeft je kind ruimschoots voldoende.
Deel je mening constructief mee: Accepteer de beslissingen van de trainer en deel je mening
constructief mee. Indien je niet akkoord bent mag je altijd met de trainer spreken onder 4
ogen of de vertrouwenspersoon contacteren.
Schat het niveau van je kind naar waarde: Kinderen sporten voor hun plezier, niet dat van
jou.
Volg de regels van de club.
Je kind moet op tijd op de training zijn, help daar ook aan mee en verwittig indien nodig de
trainer.
Leer je kind dat inzet en eerlijkheid belangrijker zijn dan winnen. Sporten en plezier staan
centraal.
Erken de waarde en het belang van de trainers. Zij investeren hun tijd en kennis om het
sporten van jouw kind mogelijk te maken.
Spreek je kind aan als het onrespectvol omgaat met materiaal, teamgenoten, de trainer of
anderen.
Ouders blijven uit de kleedkamers. De trainers begeleiden dit onderdeel bij de jongere
groepen.
De parking is een gevaarlijke zone, we hebben graag dat jonge kinderen afgehaald worden in
de hal.

Trainer
-

Pas het materiaal en de trainingsinhouden aan de vaardigheid van de sporter aan.
ABC van de trainer; Aanspreken, Bewust aandacht geven, Complimenteren
In eerste instantie sport men voor het plezier, om iets bij te leren en voor het sociale aspect.
Leer sporters met zorg om te gaan met materiaal en accommodatie.
Als trainer ben je verantwoordelijk voor het aanleren van de sport en voor het gedrag van de
sporter tijdens training/wedstrijd.
Besteed aan beide aspecten voldoende aandacht en neem hierin je verantwoordelijkheid op.
Besteed evenveel aandacht aan minder talentvolle als aan getalenteerde sporters.

-

Als trainer heb je een opvoedende waarde en bekleed je een zekere machtspositie. Maak
geen misbruik van die machtspositie. Eender welke vorm van intimidatie is uit den boze.
Werk met duidelijke afspraken en routine: routines zijn herkenbaar, vergroten controle en
geven je een middel om gericht bij te sturen..
Kinderen zijn geen volwassenen in pocketformaat, ze hebben een eigen aanpak nodig.
Krijg respect door zelf respect te tonen, respect komt van beide kanten.

Bestuursleden
-

Zorg voor duidelijke communicatie omtrent de visie van de club.
Zorg voor een vertrouwenspersoon waar sporters, trainers en ouders terecht kunnen.
Betrek leden bij het beleid en de uitbouw van de club, durf hulp vragen. Verdeel de uit te
voeren taken. Sta open voor andere meningen.
Zorg voor kwaliteitsvolle trainers. Biedt bijscholing of de mogelijkheid om cursussen te
volgen aan.
Zorg voor een goed toezicht door de trainers. Zij moeten in staat zijn sportiviteit en goede
technische vaardigheden te verbeteren.
Materiaal en voorzieningen moeten voldoen aan de veiligheidseisen en geschikt zijn voor de
sporters.
Stel het sporten centraal.

