
 
 
 
Gedragscode Leuven Bears 
 
 
1. Gedragscode Bestuurders 
 
Bestuurders hebben een bepaalde verantwoordelijkheid binnen een club. Ze moeten er op toezien 
dat de huisregels en gedragscodes van de club duidelijk zijn voor al hun leden en dat deze 
bovendien nageleefd worden. Ze moeten nadenken over eventuele sancties bij het overtreden van 
de gedragscode. Een transparante communicatie naar de leden toe is hierbij belangrijk. 
 
Verder dienen de bestuurders een voorbeeldfunctie aan te nemen binnen de club en dienen ze 
zich uiteraard zelf aan de regels te houden. Wij stellen onderstaande gedragscode voor voor de 
bestuurders: 
 

• Ik informeer mijn leden over het beleid en huishoudelijke regelementen dat binnen de club 
gevolgd worden 

• Ik zorg ervoor dat mijn leden kunnen sporten in een veilige omgeving 

• Ik discrimineer niet op huidskleur, geloof, afkomst, seksuele voorkeur of andere kenmerken 

• Ik ga zorgvuldig en correct om met de persoonlijke gegevens en informatie van de leden 

• Ik toon respect en geef geen beledigende commentaar op spelers, toeschouwers, ouders, 
coaches, scheidsrechters en andere doelgroepen 

• Ik neem (melding van) grensoverschrijdend gedrag in alle vormen ernstig en verwijs indien 
nodig verder naar de vertrouwenspersoon of hulporganisatie 

• Ik zorg ervoor dat ik alert ben voor waarschuwingssignalen op bovenste regels 

• Ik controleer of de gedragscodes door de verschillende doelgroepen worden nageleefd 

• Ik ga op een verantwoorde manier om met alcohol, zeker op en rond het sportterrein. 
Drinken van alcohol en roken in de nabije aanwezigheid van minderjarige sporters wordt 
sterk afgeraden. 

  



 
 
 
 
 
 
 

2. Gedragscode trainers 
 
Dat trainers van belang zijn in een basketbalclub, hoeven we waarschijnlijk niet meer uit te leggen. 
Zij zijn verantwoordelijk voor de opleiding van onze spelers en zijn bovendien multifunctioneel. Zo 
hebben ze naast de trainingen geven en wedstrijden begeleiden, vaak extra rollen die ze dienen 
op te nemen. Zo zijn ze vaak teacher voor de spelers en vullen ze als het ware een opvoedende 
rol in. Ze trachten de spelers de juiste normen en waarden mee te geven en werken aan de 
spelers en het team in hun geheel. 
 
Voor de trainers stellen we volgende gedragscode voor: 
 

• Ik heb kennis van het huishoudelijk regelement van de club 

• Ik respecteer de afspraken die gemaakt zijn met de club, speler en ouder 

• Ik heb respect voor het materiaal van de club 

• Ik discrimineer niet op huidskleur, geloof, afkomst, seksuele voorkeur of andere kenmerken 

• Ik zorg ervoor dat mijn spelers kunnen sporten in een veilige omgeving 

• Ik ga zorgvuldig en correct om met de persoonlijke gegevens en informatie van de leden 

• Ik toon respect en geef geen beledigende commentaar op spelers, toeschouwers, ouders, 
coaches, scheidsrechters en ieder ander 

• Ik onthoud mij van grensoverschrijdend gedrag 

• Ik neem (melding van) grensoverschrijdend gedrag in alle vormen ernstig en verwijs indien 
nodig verder naar de vertrouwenspersoon of hulporganisatie 

• Ik zorg ervoor dat ik alert ben voor waarschuwingssignalen op bovenste regels 

• Ik controleer of de gedragscodes door de spelers worden nageleefd 

• Ik handel nooit op enige wijze die de federaties, één van haar clubs (i.e. de 
sportorganisatie) of een individu kan schaden. Dit geldt zowel bij rechtstreekse contacten 
met anderen, als bij het gebruik van communicatiekanalen zoals sociale media, apps, 
internet of het maken van geluids- of beeldmateriaal 

• Ik ga op een verantwoorde manier om met alcohol, zeker op en rond het sportterrein. 
Drinken van alcohol en roken in de nabije aanwezigheid van minderjarige sporters wordt 
sterk afgeraden. 

• Ik als sporter gebruik geen verboden of stimulerende middelen of methodes, noch 
faciliteren het gebruik ervan. Ik begrijpen dat doping gevaarlijk is voor de gezondheid en dat 
dopingcontroles zorgen voor eerlijke competitie. Ik besef ook dat het aangewezen is 
omzichtig om te springen met geneesmiddelen en voedingssupplementen. De van kracht 
zijnde decretale en internationale regelgeving (www.dopinglijn.be) is essentieel als 
minimale leidraad. Niet alleen elke sporter, maar ook elke begeleider valt onder deze 
regelgeving (zie ook reglement antidoping). 

• Ik als sportbegeleider (in het bijzonder als trainer of coach) meng mij niet oneigenlijk in 
dopingcontroleprocedures of -onderzoeken. Van een sportbegeleider die kennis heeft van 
verboden of twijfelachtige praktijken, wordt verwacht dat hij/zij de federatie onmiddellijk op 
de hoogte brengt. 

• Ik weet dat ik terecht kan bij de vertrouwenspersoon voor het melden van 
grensoverschrijdend gedrag op het e-mailadres privacy@leuvenbears.be  
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3. Gedragscode spelers 

De spelers zijn de vertegenwoordigers van onze clubs op het veld. Als federatie staan wij enorm 
achter het fairplay-gebeuren en niets is mooier om te zien dan spelers die sportief met elkaar, hun 
tegenstanders, de officials, de coaches, het publiek, ... omgaan. 

 
Voor de spelers stellen we volgende gedragscodes voor: 

 

• Ik heb kennis van het huishoudelijk regelement van de club 

• Ik respecteer de afspraken die gemaakt zijn met de club, trainer en/of teamgenoten 

• Ik heb respect voor het materiaal van de club 

• Ik laat de sportzaal en kleedkamer telkens schoon achter 

• Ik discrimineer niet op huidskleur, geloof, afkomst, seksuele voorkeur of andere kenmerken 

• Ik toon respect en onthoud mij van beledigende commentaar ten opzichte van 
tegenstanders, teamgenoten, scheidsrechters, coaches, toeschouwers en ieder ander 

• Ik onthoud mij van grensoverschrijdend gedrag 

• Ik handel nooit op enige wijze die de federaties, één van haar clubs (i.e. de 
sportorganisatie) of een individu kan schaden. Dit geldt zowel bij rechtstreekse contacten 
met anderen, als bij het gebruik van communicatiekanalen zoals sociale media, apps, 
internet of het maken van geluids- of beeldmateriaal 

• Ik ga op een verantwoorde manier om met alcohol, zeker op en rond het sportterrein. 
Drinken van alcohol en roken in de nabije aanwezigheid van minderjarige sporters wordt 
sterk afgeraden. 

• Ik als sporter gebruik geen verboden of stimulerende middelen of methodes, noch 
faciliteren het gebruik ervan. Ik begrijpen dat doping gevaarlijk is voor de gezondheid en dat 
dopingcontroles zorgen voor eerlijke competitie. Ik besef ook dat het aangewezen is 
omzichtig om te springen met geneesmiddelen en voedingssupplementen. De van kracht 
zijnde decretale en internationale regelgeving (www.dopinglijn.be) is essentieel als 
minimale leidraad. Niet alleen elke sporter, maar ook elke begeleider valt onder deze 
regelgeving (zie ook reglement antidoping). 

• Ik weet dat ik terecht kan bij de vertrouwenspersoon voor het melden van 
grensoverschrijdend gedrag op het e-mailadres privacy@leuvenbears.be 
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4. Gedragscode ouders 

 
Ouders zijn wettelijk verantwoordelijk voor hun kinderen en we verwachten dat de ouders er dan 
ook op toezien dat hun kinderen (de spelers) goed gedrag vertonen op en naast het veld. De 
ouders hebben een voorbeeldrol, waardoor we uiteraard ook van hen verwachten dat ze niet 
alleen hun kinderen aansporen tot goed gedrag, maar dat ze dit goed gedrag ook zelf uitvoeren. 
Bij het supporteren staat respect centraal. We willen dat ouders positief supporteren, zowel voor 
hun eigen zoon of dochter, als voor de rest van het team. De ouders moeten op bepaalde 
momenten ook leren dat ze hun kinderen moeten loslaten op het basketbalveld en dat zodra de 
training/wedstrijd start, de coach het woord heeft en de ouders zich niet moeten 'moeien' tijdens 
dit verloop. 
 
We stellen volgende gedragscodes voor de ouders voor: 
 

• Ik respecteer de afspraken die gemaakt zijn met het bestuur, trainer, ouder of andere 

• Ik supporter positief voor mijn kind en de rest van het team 

• Ik gebruik geen agressieve taal 

• Ik discrimineer niet op huidskleur, geloof, afkomst, seksuele voorkeur of andere kenmerken 

• Ik onthoud mij van beledigende commentaar op het team, de tegenstander, de 
scheidsrechters, de coaches, de toeschouwers en ieder ander 

• Ik onthoud mij van grensoverschrijdend gedrag 

• Ik handel nooit op enige wijze die de federaties, één van haar clubs (i.e. de 
sportorganisatie) of een individu kan schaden. Dit geldt zowel bij rechtstreekse contacten 
met anderen, als bij het gebruik van communicatiekanalen zoals sociale media, apps, 
internet of het maken van geluids- of beeldmateriaal 

• Ik ga op een verantwoorde manier om met alcohol, zeker op en rond het sportterrein. 
Drinken van alcohol en roken in de nabije aanwezigheid van minderjarige sporters wordt 
sterk afgeraden. 

• Ik weet dat ik terecht kan bij de vertrouwenspersoon voor het melden van 
grensoverschrijdend gedrag op het e-mailadres privacy@leuvenbears.be  
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5. Gedragscode officials 
 
De officials zijn vertegenwoordigers van de federatie en zien er op toe dat de spelregels worden 
nageleefd op de wedstrijden. Zij verdienen het nodige respect, want No Ref, No Game! Als 
vertegenwoordiger van de federatie streven we ernaar dat zij niet alleen anderen controleren op 
het naleven van (spel)regels, maar ook dat ze zelf een voorbeeldrol innemen door de nodige 
gedragscodes na te leven. 
 
We stellen volgende gedragscodes voor voor de officials: 
 

• Ik ben vertegenwoordiger van de federatie en draag mijn officieel scheidsrechtersshirt op 
de wedstrijd die ik begeleid 

• Ik zorg voor een veilige omgeving voor de sporters 

• Ik ben neutraal bij het leiden van een wedstrijd 

• Ik ga met respect om met alle betrokkenen tijdens een wedstrijd 

• Ik zorg voor een goede samenwerking met mijn medescheidsrechters 

• Ik ga na of de regels van het spel door de betrokkenen nageleefd worden en sanctioneer 
waar nodig 

• Ik toon respect en onthoud mij van beledigende commentaar ten opzichte van 
tegenstanders, teamgenoten, scheidsrechters, coaches, toeschouwers en ieder ander 

• Ik onthoud mij van grensoverschrijdend gedrag 

• Ik doe melding indien ik en vermoeden van matchfixing heb 

• Ik handel nooit op enige wijze die de federaties, één van haar clubs (i.e. de 
sportorganisatie) of een individu kan schaden. Dit geldt zowel bij rechtstreekse contacten 
met anderen, als bij het gebruik van communicatiekanalen zoals sociale media, apps, 
internet of het maken van geluids- of beeldmateriaal 

• Ik ga op een verantwoorde manier om met alcohol, zeker op en rond het sportterrein. 
Drinken van alcohol en roken in de nabije aanwezigheid van minderjarige sporters wordt 
sterk afgeraden. 

 
  



 
 
 
 
 
6. Gedragscode G-sport 
 
Extra aandacht voor de specifieke elementen in de gedragscode voor 
G-sport, de bovenvermelde gedragscodes gelden ook mee voor G-sport. 
 
Gedragscode gericht op G-sport: 
 

• We onthouden ons van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in het algemeen en 
G-sport in het bijzonder in diskrediet wordt gebracht. We trachten zelf een positief rolmodel 
en voorbeeld voor anderen te zijn.  

• We handelen nooit op enige wijze die Parantee-Psylos, één van haar clubs (i.e. de 
sportorganisatie) of een individu kan schaden. Dit geldt zowel bij rechtstreekse contacten 
met anderen, als bij het gebruik van communicatiekanalen zoals sociale media, apps, 
internet of het maken van geluids- of beeldmateriaal. 

• We respecteren in het kader van fair play het classificatiesysteem en erkennen het belang 
ervan voor het waarborgen van eerlijke wedstrijdsport voor personen met een beperking. 

• We gaan op een verantwoorde manier om met alcohol, zeker op en rond het sportterrein. 
Drinken van alcohol en roken in de nabije aanwezigheid van minderjarige sporters wordt 
sterk afgeraden. 

• Als sporter gebruiken we geen verboden of stimulerende middelen of methodes, noch 
faciliteren het gebruik ervan. We begrijpen dat doping gevaarlijk is voor de gezondheid en 
dat dopingcontroles zorgen voor eerlijke competitie. We beseffen ook dat het aangewezen 
is omzichtig om te springen met geneesmiddelen en voedingssupplementen. De van kracht 
zijnde decretale en internationale regelgeving (www.dopinglijn.be) is essentieel als 
minimale leidraad. Niet alleen elke sporter, maar ook elke begeleider valt onder deze 
regelgeving (zie ook reglement antidoping). 

• Als sportbegeleider (in het bijzonder als trainer of coach) mengen we ons niet oneigenlijk in 
dopingcontroleprocedures of -onderzoeken. Van een sportbegeleider die kennis heeft van 
verboden of twijfelachtige praktijken, wordt verwacht dat hij/zij de federatie onmiddellijk op 
de hoogte brengt. 

• We hebben het volle respect voor de inzet van anderen die sport- en beweegkansen voor 
G-sporters mogelijk maken. Een welverdiend schouderklopje kan wonderen doen. 

• De sport- of beweegactiviteit wordt georganiseerd en beoefend op een manier waarbij de 
gezondheid van de sporter en het correct ethisch handelen gewaarborgd wordt, altijd en 
overal.  

• De sporter wordt beschermd tegen de negatieve effecten die sport kan veroorzaken zoals 
prestatiedruk, blessures of gezondheidsrisico’s.  

• Er wordt specifieke begeleiding voorzien en aandacht besteed aan kinderen en jongeren 
door rekening te houden met hun ontwikkelingsniveau en eigenheid, zowel fysiek als 
mentaal. Dit geldt bij uitbreiding voor volwassen personen die omwille van hun beperking 
extra begeleiding en bescherming nodig hebben. 

• Ik weet dat ik terecht kan bij de vertrouwenspersoon voor het melden van 
grensoverschrijdend gedrag op het e-mailadres privacy@leuvenbears.be  
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