KNCB GEDRAGSCODES
Dutch Lions & Lionesses

“A player may win the match,
but the team wins the tournament.”

Spelers
 Begrijp de regels en speel volgens de regels.
 Houd je aan de regels en respecteer de beslissingen van de umpires, coaches en managers. Als je het
niet eens bent met hun beslissingen, blijf dan beleefd en benader umpires, coaches en managers op
het juiste moment.
 Gedraag je te allen tijde verantwoordelijk inzake taalgebruik, humeur, stiptheid en nauwkeurigheid,
zowel in het veld, als daar buiten. Dit betreft ook je huiswerk. Wees voorbereid op het seizoen.
 Wees terughoudend in het gebruik van suiker en zout in voedingsmiddelen. Snoep, snacks en energy
drinks dragen niet bij aan een goede gezondheid en de concentratie tijdens sportactiviteiten.
 Raak niet betrokken bij middelen die je sportprestaties kunnen beïnvloeden (bijvoorbeeld blowen,
alcoholmisbruik).
 Werk samen met je coach, luister naar zijn advies en probeer zijn aanwijzingen toe te passen tijdens
trainingen en in je spel. Werk ook samen met je teamgenoten en je tegenstanders.
 Werk net zo hard voor jezelf als voor je team. Wees eerlijk en open in je communicatie naar je coach
als je geblesseerd raakt of ziek bent, en wanneer je weer volop kunt trainen en spelen.
 Blijf tijdens wedstrijden bij j team en ondersteun je teamgenoten tot de afsluiting.
 Wees sportief. Erken goede sportprestaties, zowel die van jouw team, als die van je tegenstanders.
 Wees bereid soms te verliezen. Wees een eerlijke winnaar en een goede verliezer.
 Gebruik de faciliteiten met respect, en ga zorgvuldig om met je uitrusting en tenue.
 Respecteer de rechten, waardigheid en waarde van alle deelnemers, ongeacht hun geslacht,
vermogen, talent, culturele achtergrond of religie.

Ouders en Verzorgers
 Wees je ervan bewust dat kinderen voor hun eigen plezier deelnemen aan sport, niet het plezier van
de ouders of verzorgers. Moedig kinderen aan om deel te nemen, maar dwing ze niet.
 Leg op een positieve manier de nadruk op de inspanningen en prestaties van een kind, dat is
belangrijker dan winnen of verliezen.
 Lever geen kritiek op je kind of het kind van anderen, waar anderen bij zijn.
 Kinderen leren door het voorbeeld te volgen. Geef kinderen door je eigen gedrag en verschijning het
goede voorbeeld.
 Toon respect voor beide teams tijdens wedstrijden, en waardeer de goede prestaties van alle
deelnemers aan het spel.
 Ondersteun alle inspanningen om verbaal en fysiek geweld bij sportactiviteiten te voorkomen.
 Moedig een kind aan te spelen volgens de regels van het spel.
 Respecteer de beslissingen van de umpires, coaches en managers, en leer kinderen dat ook te doen.
 Toon waardering voor umpires, coaches, managers, vrijwilligers en de samenstellers van trainings- en
wedstrijdprogramma’s.
 Respecteer het advies van de coaches, geef geen aanwijzingen tijdens trainingen, wedstrijden of
tijdens de voorbereiding van wedstrijden.
 Laat uw kind tijdens wedstrijden een deel zijn van het team. Na de wedstrijd is er gelegenheid tot
ontmoeting. Draag uw kind tijdens de training over aan de verantwoordelijke coaches en trek u terug
tot het einde van de training.
 Wees terughoudend in het gebruik van suiker en zout in voedingsmiddelen. Snoep, snacks en energy
drinks dragen niet bij aan een goede gezondheid en de concentratie tijdens sportactiviteiten.
 Ga verantwoordelijk om met alcohol, geef het goede voorbeeld.
 Respecteer de faciliteiten en ga zorgvuldig om met het materiaal en het tenue.
 Respecteer de betalingsvoorwaarden en –termijnen van de contributies voor trainings- en
wedstrijdprogramma’s.
 Respecteer de rechten, waardigheid en waarde van alle deelnemers, ongeacht hun geslacht,
vermogen, talent, culturele achtergrond of religie.

Coaches en Managers
 Zorg ervoor dat de spelers een plezierige tijd met jou doorbrengen. Wees je ervan bewust dat jonge
spelers voor hun plezier sporten, winnen is slechts een deel van het plezier.
 Verkrijg de juiste trainingsdiploma’s en blijf op de hoogte van recente ontwikkelingen op het gebied
van coachen, om jonge spelers optimaal te kunnen begeleiden.
 Gedraag je verantwoordelijk, respectvol en professioneel naar alle betrokkenen in de sport:
tegenstanders, coaches, umpires, managers, samenstellers van trainings-en wedstrijdprogramma’s,
ouders/verzorgers en spelers. Moedig spelers aan ditzelfde gedrag te vertonen.
 Volg de regels en de geest van het spel en leer je spelers ditzelfde te doen.
 Ga integer en objectief te werk, en draag verantwoordelijkheid voor je beslissingen en handelingen.
 Wees eerlijk en zorg ervoor dat je bevoegdheden correct geïnterpreteerd worden.
 Wees terughoudend in het gebruik van suiker en zout in voedingsmiddelen. Snoep, snacks en energy
drinks dragen niet bij aan een goede gezondheid en de concentratie tijdens sportactiviteiten. Geef
het goede voorbeeld aan je spelers.
 Ga verantwoordelijk om met alcohol (geen alcohol tijdens de training, wedstrijd, of voorbereiding van
de wedstrijd). Geef het goede voorbeeld aan je spelers.
 Plaats de veiligheid en het welzijn van spelers boven alles.
 Zorg ervoor dat de uitrusting en de faciliteiten voldoen aan alle veiligheidseisen, en aansluiten bij de
leeftijd en het vermogen van alle spelers.
 Zorg ervoor dat jouw beslissingen en handelingen bijdragen aan een veilige omgeving. Sta gevaarlijk
en intimiderend gedrag niet toe.
 Zorg ervoor dat fysiek contact met een jonge speler alleen plaatsvindt indien dat strikt noodzakelijk is
voor de duiding van een cricket techniek. Vermijd 1-op-1 situaties met personen van 18 jaar of jonger,
zonder toezicht van derden (indien sprake is van een toezichthoudende situatie of een situatie van
machtsongelijkheid). Vermijd het onaangekondigd betreden van een kleedkamer.
 Help elke speler zich optimaal te ontwikkelen binnen de mogelijkheden van zijn of haar talent,
ontwikkel individuele doelstellingen voor elke speler en geef elke speler positieve en opbouwende
aanwijzingen. Zorg voor een schriftelijk technisch verslag ten behoeve van de coaching van de
individuele spelers.
 Leg op een positieve manier de nadruk op de inspanningen en prestaties van een speler.
 Wees redelijk in je eisen wat betreft de tijdsinspanning, de fysieke inspanning en het getoonde
enthousiasme van een speler.
 Voorkom het te veel coachen en te veel inzetten van de getalenteerde spelers; iedere spelers verdient
evenveel tijd en aandacht.
 Toon bezorgdheid en zorg voor zieke en geblesseerde spelers. Volg het advies van de arts of
fysiotherapeut wanneer een speler het trainings- en wedstrijdprogramma weer kan oppakken.
 Respecteer de rechten, waardigheid en waarde van alle deelnemers, ongeacht hun geslacht,
vermogen, talent, culturele achtergrond of religie.
 Voor managers: voor tours en wedstrijden zal vooraf een bedrag beschikbaar worden gesteld voor
incidentele kosten voor het team. Besteding van dit bedrag zal alleen geschieden na overleg en
goedkeuring van de KNCB High Performance Manager (of bij zijn afwezigheid: de algemeen directeur
of office manager van het KNCB Bondsbureau).
 Voor coaches: zorg ervoor dat je te allen tijde bent verzekerd via de ECBCA Insurance Scheme. Bij het
in gebreke blijven hiervan, zijn de gevolgen van schade en ongeluk, voor rekening van de coach. De
KNCB is niet verantwoordelijk voor coaches die geen lid zijn van, en niet verzekerd zijn bij de ECBCA.
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