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SPEEL SPORTIEF EN FAIR
MET RESPECT VOOR ELKAAR EN DE TEGENSTANDER
Spelers
• bespreek met je coach(es) en je trainer(s) wat jullie samen belangrijk vinden
• maak hierover afspraken met het team, en kom deze afspraken na
• waardeer ieders positieve kanten en help elkaar op en buiten het veld
• gedraag je respectvol naar elkaar, tegenstander en scheidsrechter
• vóór iedere wedstrijd doen jullie ‘Shake Hands’: line up bij de middenstip en handen
schudden met de wens "Prettige wedstrijd”
• bedank na de wedstrijd tegenstanders en scheidsrechters
• drink na afloop met de tegenstander wat in het clubhuis
• draag op het veld altijd een bitje en scheenbeschermers
• draag bij iedere wedstrijd het HV Abcoude tenue
• zeg een wedstrijd of training uiterlijk 24 uur en alleen met een goede reden af
• wil je iets bespreken waar je mee zit? Doe dit met je trainer of coach of categorieleider
of de vertrouwenspersonen. Mailadressen zijn terug te vinden op de website.
En dan nog iets belangrijks over ongewenst gedrag
• Een trainer spreekt een speler aan bij ongewenst gedrag. Als dit herhaaldelijk gebeurt,
kan de trainer de speler uitsluiten van de training of een wedstrijd. De trainer informeert
altijd de technisch manager en categorieleider over ongewenst gedrag. De
categorieleider neemt vervolgens, contact op met de ouders.

•

Bij ongewenst gedrag van de jongste jeugd t/m o12 (D) worden spelers niet naar huis
gestuurd, vanaf de o14 (C) jeugd wel. Bij acute misdragingen informeert de trainer direct
de technisch manager en categorieleider. Deze neemt contact op met de ouders.
Sancties op ongewenst gedrag worden bepaald door technisch manager(s) en bestuur.

HOUD HET FIJN LANGS DE LIJN!
MOEDIG POSITIEF AAN
Supporters
• moedig op een positieve manier aan: geef complimenten, sta buiten het hek
• onthoud je van (hoorbaar) commentaar en van aanwijzingen; coach niet mee
• respecteer (de scheidsrechter en de tegenstander) en steun de scheidsrechter
• laat je kind zijn sport zelf beleven
ALLEEN DE COACH COACHT
... DAT IS WEL ZO DUIDELIJK
Coach
• coach en train op een positieve manier met complimenten voor inzet, prestatie en
houding
• geef iedereen aandacht en behandel de spelers gelijkwaardig
• maak duidelijke afspraken over spel, houding en huishoudelijke zaken
• houd de teamleden aan de afspraken én geef zelf het goede voorbeeld
• accepteer geen onsportief of ander ongewenst gedrag
• bij een wedstrijd stel je je voor aan tegenstander en scheidsrechter en bedank je ze na
afloop
• bespreek na afloop wat er goed ging en waar jullie als team verder aan gaan werken
• laat jouw team na de wedstrijd samen iets drinken met de tegenstander
Teammanager
• ondersteun de coach door de praktische zaken van het team te regelen en te
communiceren
• zorg dat de coach deze gedragscode met het team bespreekt
• weet wat de teamafspraken zijn en zorg dat ze worden nageleefd
• help de jeugdtrainer/-coaches zo nodig bij het bespreekbaar maken van eventuele
irritaties
• ontvang bij een thuiswedstrijd de tegenstander en maak ze wegwijs op de club
• help ouders herinneren aan hun rol langs de lijn (buiten het hek staan, positief
aanmoedigen, geen aanwijzingen geven)
• zorg dat dug-out en veld na de wedstrijd zijn opgeruimd
• zorg dat de wedstrijdformulieren tijdig zijn ingevuld en verstuurd
• zorg dat de blauwe kaart wordt ingevuld en uitgereikt
DE SCHEIDSRECHTER BESLIST
… ONTHOUD JE VAN COMMENTAAR
Scheidsrechter
• wees op de hoogte van de nieuwste spelregels
• stimuleer fair play en zorg dat de teams de Shake Hands uitvoeren
• fluit onpartijdig en met respect voor beide partijen
• wijs supporters zo nodig op een nette manier terecht

DE CLUB IS VAN ONS ALLEMAAL
… SAMEN HOUDEN WE HET GEZELLIG, ROOKVRIJ EN SCHOON
Iedereen
• agressief en/of intimiderend gedrag hoort niet op onze club
• ga zorgvuldig om met spullen van de club en van anderen
• roken is niet toegestaan op de club
• alcohol onder de 18 jaar en drugsgebruik of -handel zijn verboden
• parkeer op de daartoe bestemde plekken; kom zoveel mogelijk op de fiets
• fietsen en scooters plaatsen in en bij de fietsenrekken
• ruim afval op en vraag anderen dat ook te doen
• achtergelaten eigendommen breng je naar de wedstrijdtafel of clubhuis
• houd je hond aan de lijn en buiten het veld, ruim eventuele uitwerpselen op

Veilig sportklimaat HV Abcoude & vertrouwenspersonen
Hockeyvereniging Abcoude wil een breed preventief beleid voeren, zodat de vereniging een
sociale, vertrouwde en veilige sportomgeving en een goede begeleiding kan bieden, waarin
leden en vrijwilligers zich lichamelijk en geestelijk goed voelen. Lees op de website het
uitgebreide protocol.
Tot slot..
Als we allemaal respectvol omgaan met elkaar, trainers, coaches, scheidsrechters, materiaal en
elkaar aanspreken op gedrag, beleven we allemaal maximaal plezier aan onze club en
hockeysport.

