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INLEIDING
Volleybal is een ploegsport. Dit vraagt dus verantwoordelijkheid van iedereen, zowel binnen als
buiten het veld. Afspraken en teamspirit zijn hierbij heel belangrijk. Zonder degelijke afspraken
vervallen we al snel in chaos. VOACH heeft daarom een gedragscode opgesteld. Deze code bevat
een aantal regels en afspraken waarmee elke speler, speelster of elk ander persoon die bij de
club betrokken is, rekening mee dient te houden.
Deze afspraken hebben onder meer te maken met communicatie, stiptheid, materiaal, respect en
inzet. VOACH wil voornamelijk het goed gedrag bevorderen.
Spelen bij VOACH betekent dat je met deze gedragscode instemt en dat je je eraan houdt.

ALGEMEEN
-

-

-

Iedereen die zich bij VOACH aansluit als spelend of niet-spelend lid, alsook de ouders of
voogd van de jeugdspelers verklaren op de hoogte te zijn van de gedragscode die van
toepassing is bij VOACH en willen zich hiernaar schikken.
Van alle leden van VOACH wordt verwacht dat ze respect tonen voor medespelers,
vrijwilligers van de club, tegenstanders, scheidsrechters en supporters ongeacht hun
herkomst, huidskleur, geaardheid, geslacht, godsdienstige overtuiging, levenswijze, etc.
… om zo het imago van de club hoog te houden.
Tijdens elke communicatie via eender welk medium worden de waarden en principes
van de club gerespecteerd.
Ieder lid van VOACH respecteert het materiaal dat toebehoort aan zichzelf, anderen, de
andere clubs of de sporthal.
De seniorleden van VOACH, de trainers en de ouders vervullen een voorbeeldfunctie
voor de jongeren.
Gedrag zoals pesten, uiten van bedreigingen, intimiderend gedrag en reageren in
anonimiteit worden binnen VOACH niet getolereerd.
Elk lid betaalt tijdig zijn lidgeld.
Bij problemen worden de verantwoordelijken binnen de club onmiddellijk aangesproken
of op de hoogte gebracht, zodanig dat deze in de kiem gesmoord kunnen worden. Onder
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verantwoordelijken verstaan we de trainer, de ouders, de ploegbegeleiders, de
jeugdverantwoordelijke, de voorzitter. Deze communicatie hiervoor gebeurt bij
voorkeur mondeling zodat er geen misverstanden ontstaan.
VOACH zal ten allen tijde de privacy van de leden respecteren.

SPELERS
-

-

-

-

-

VOACH-leden treden naar buiten als één team. Elke activiteit (training, wedstrijd,
bespreking, activiteit,…) wordt stipt bijgewoond.
Iedere speler draagt bij aan de nevenactiviteiten van de club (sponsoracties,
kantinedienst, quiz, beach volley galbergen, jeugdweekend, …)
Onenigheid tussen spelers of conflicten met trainers moeten onmiddellijk worden
uitgepraat, liefst binnen de sportlijnen en zeker niet in de kantine. Het kan nooit de
bedoeling zijn ernstige meningsverschillen in een ruimere kring rond te strooien.
Een speler die onder invloed van alcohol of drugs op de training of wedstrijd verschijnt
wordt door de trainer of coach geweerd van deelname aan de activiteit.
Tijdens trainingen en wedstrijden is het dragen van juwelen en sieraden die kwetsuren
kunnen veroorzaken niet toegestaan.
Na een training of wedstrijd helpt elke speler met het netjes opbergen van het materiaal
op de daartoe bestemde plaats.
Alle afval wordt na elke thuiswedstrijd opgeruimd en in de daarvoor bestemde
vuilnisbakken of PMD-zak gedeponeerd. Dit gebeurt zowel aan eigen zijde als aan de
zijde van de tegenpartij. Flessen die niet leeg zijn worden hiervoor eerst leeggegoten in
de wasbakken van de kleedkamers of in de toiletten.
Zorg voor een grondige planning van je studies zodat je tijdens de examenperiode zo
weinig mogelijk trainingen mist en zoveel mogelijk wedstrijden kan spelen.
De oefen- of wedstrijdruimte, de doucheruimte en de kleedkamer worden steeds proper
achtergelaten. De douches en de kleedkamers zijn geen speelruimtes.
Jeugdspelers die de leeftijd van 16 jaar bereiken, volgen een jeugdscheidsrechtercursus
ingericht door de volleybalbond en leiden elk jaar een beperkt aantal jeugdwedstrijden.
Iedereen is tijdig en minimum 5 minuten voor aanvang van de training aanwezig in
sportkledij in de sportzaal. Intapen, verzorging en toiletbezoek gebeuren vooraf!
Tijdens de uitleg van de trainer wordt er aandachtig geluisterd. De ballen worden op dit
moment stil gehouden.
Elke speler neemt rustig, goed geluimd en met inzet deel aan de trainingen en de
wedstrijden. Mekaar aanmoedigen en steunen tijdens de activiteit maakt iedereen, dus
ook de groep, sterker.
De trainer steeds tijdig verwittigen bij afwezigheid.
In geval van kwetsuren wordt de trainer zo snel mogelijk verwittigd.
Zorg ervoor dat je ten laatste 5 minuten voor het afgesproken uur aanwezig bent op de
afgesproken plaats.
De coach beslist wie er speelt!
Op de bank en naast het terrein heerst er orde: drank, trainingsvesten, sporttassen staan
naast elkaar.
De spelers engageren zich om eenvoudige wedstrijdafspraken, wedstrijdprotocol, na te
komen.
Er wordt geen kritiek gegeven op eigen ploegmaats, trainer, tegenspelers, scheidsrechter
of andere personen met een officiële functie. Alleen de kapitein mag de personen met
een officiële functie aanspreken en deze speler doet dit op een beleefde manier.
De speler tracht geen emotionele reacties zoals kwaad worden, ongenoegen laten
blijken, aan het net trekken, arrogante houding, … te uiten.
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Naast de bank verwachten wij blijvende concentratie. Moedig je ploegmaats aan en sta
steeds klaar om in te springen.
Tracht in een wedstrijd na het maken van een punt spontaan samen te komen. Zo zal het
meer de geslaagde ploegactie dan de individuele actie benadrukken.
Iedereen heeft steeds de gepaste uitrusting bij.
Tijdens de trainingen en wedstrijden draagt de speler geen ringen, armbanden of
uurwerken en dit met het oog op om kwetsuren te vermijden. Mobiele apparatuur (GSM,
IPOD, IPAD,…) zijn niet toegelaten tijdens de duur van de trainingen en wedstijden.
Brillen en lenzen zijn op eigen risico.
Roken is niet toegelaten in de sporthal, de kleedkamer of cafetaria.

TRAINERS
-

-

-

-

-

De trainer helpt er mee voor zorgen dat alle spelers de gedragscode nakomen. Hij
vervult hierin een voorbeeldfunctie.
Indien spelers en/of ouders deze gedragscode niet nakomen, zullen zie hier in eerste
instantie door de trainer op worden aangesproken.
Bij trainingen wordt van de trainer verwacht dat deze in sportieve outfit in de zaal
aanwezig is om de spelers te ontvangen.
De trainer motiveert de spelers.
Bij jeugdploegen draagt de trainer de verantwoordelijkheid over deze spelers. Men
houdt er dus rekening mee dat de jeugdspelers nooit zonder begeleiding achtergelaten
worden en men houdt voldoende rekening met de persoonlijkheid van elke jeugdspelers.
Indien een training niet kan doorgaan zorgt de trainer ervoor dat elke speler (en indien
nodig ook de ouders) hiervan tijdig op de hoogte gebracht worden.
Om het niveau binnen VOACH op te krikken en elkaar te stimuleren wordt er geacht dat
de trainers elkaar met de nodige aandacht volgen. Door middel van feedback te geven en
kritiek te aanvaarden kan dit resulteren in iets positiefs.
Elke trainer :
- Zorgt ervoor dat elke training degelijk voorbereidt is;
- Is steeds op de hoogte van het laatst geldende volleybalreglement;
- Volgt de technische lijn van de club op gebied van techniek, tactiek, fysiek, … dit
weliswaar met eigen accenten;
- Komt de afspraken met de club na;
- Voorkomt boetes, onnodige kosten en zeker forfaits;
- Is minstens 5 minuten voor de training en minstens 45 minuten voor de
wedstrijd aanwezig in de sporthal;
- Zoekt bij wedstrijden tijdig extra speler(s) indien nodig
- Neemt zijn verantwoordelijkheid voor het ondertekenen van het wedstrijdblad,
zeker bij wedstrijden tot en met cadetten (U15);
- Blijft bij trainingen in de sporthal aanwezig tot de laatste speler vertrokken is en
de ouders de gelegenheid hebben gehad voor een babbel;
Elke trainer weet steeds verzekeringsdocumenten terug te vinden in het
wedstrijdsecretariaat.
In samenspraak met de jeugdverantwoordelijke (sportief coördinator) kijken de trainers
naar mogelijkheden om spelers door te schuiven (hoger of lager) en om spelers op te
vangen in zijn ploeg.
De trainer onthoudt zich van elke vorm van misbruik of seksuele intimidatie tegenover
de spelers. Voor trainingen van leden van het andere geslacht wordt uiteraard een
andere kleedkamer gebruikt.
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Het vervoer voor de uitwedstrijden dient te gebeuren door de ouders. De trainer en/of
ploegbegeleider zorgt voor goede afspraken;

KLEDIJ
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Kom zoveel mogelijk als je kan naar de wedstrijden van je kind;
Breng je kind tijdig naar de training / wedstrijd en haal hem / haar daar ook terug op;
Het vervoer voor de uitwedstrijden dient te gebeuren door de ouders. De trainer en/of
ploegbegeleider zorgt voor goede afspraken;
Indien je kind een probleem heeft waarvan de trainer best op de hoogte is, laat dit niet
aanslepen en deel dit onmiddellijk mee aan de trainer. Dit gebeurt steeds beleefd voor of
na de training en / of wedstrijd.
We verwachten dat de ouders de club meehelpen bij sportieve activiteiten (bv.
Wedstrijdje fluiten, scorebord,…) of nevenactiviteiten (bv. Beach, quiz,
jeugdweekend,…).

COMMUNICATIE
De club probeert zoveel mogelijk informatie of mededelingen door te geven via e-mail. Het is
daarom belangrijk steeds je correcte e-mailadres te bezorgen aan de secretaris.
Website
Facebook

: www.voach.be
: volleybalclub voach

Mededelingen gebeuren ook vaak via de trainer of het mededelingenbord in de kantine of in de
sporthal.

NALEVING
Voor een goede ploeg- en clubwerking is het belangrijk dat bovenstaande gedragscode goed
nageleefd wordt.
Bij niet naleving ervan kan de clubleiding overgaan tot het nemen van sancties.
Dit kan, afhankelijk van de ernst van de feiten gaan om :
- Een mondeling verwittiging;
- Een mededeling aan de ouders of voogd;
- Het verbod tot het bijwonen van één of meerdere trainingen of wedstrijden;
- Uitsluiting uit de club.
Het VOACH-bestuur is overtuigd dat deze gedragscode zal bijdragen tot een betere clubwerking
en zien het document als een meerwaarde om het leven in onze club aangenamer en sportiever
te maken.
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