
 

ARC staat voor Teamwerk, Discipline, Respect, Plezier en Sportiviteit. 
 

ARC GEDRAGSCODE  
 
voor Coach en teammanager, speler en supporter. 
Het aantal leden van Antwerp RC groeit nog steeds. Ondertussen zijn er vele spelers (man en 
vrouw), jeugdspelers en vrijwilligers in alle geledingen, die de club op verschillende manieren 
steunen.  Er zijn ook vele supporters die al onze ploegen ondersteunen.  

Het is logisch dat in een organisatie met zo vele mensen zich een aantal afspraken opdringen 
om alles vlot te laten verlopen.  

Je kan als bestuur en organisatie niet verwachten dat je leden zich aan een ‘ethische code’ of 
een ‘gedragscode’ houden, als het bestuur, coaches, teamverantwoordelijken en alle andere 
vrijwillige medewerkers in een club niet het voorbeeld geven.  

Deze code geldt dus voor iedereen die met Antwerp RC te maken heeft. Daarom willen we 
onderstaande punten onder de aandacht brengen. 
 

Toon het goede voorbeeld 

- pas je woordgebruik aan, aan de leeftijd van je groep 

- geef positieve, opbouwende kritiek 

- niet schelden, zeker niet in bijzijn van jongeren 

- spreek nooit in kleinerende bewoordingen tegen spelers of tegenspelers 

- tracht een luisterend oor te zijn voor de jeugd 

- behandel iedereen volgens dezelfde standaard en wees consequent 

- Promoot FairPlay actief 

- Bij officiële clubaangelegenheden waarbij jongeren aanwezig zijn wordt geen 

aanstootgevend gedrag getolereerd 

 

Toon respect  
- heb respect voor uzelf, uw coach, teamverantwoordelijke, medespeler, tegenspeler,            

supporter en iedereen die voor een club werkt. 

- respecteer de beslissingen van de scheidsrechter en officials 

- supporter voor een ploeg, niet tegen een ploeg 

- heb respect voor materiaal en clubeigendom 

- wees op tijd op trainingen en wedstrijden 

- respecteer afspraken, het woord van een rugbyspeler is bindend  
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Gezonde sportiviteit 
- gezondheid van de spelers heeft voorrang op sportieve prestaties 

- respecteer de mening/advies van dokter en kinesist 

- zet jongeren nooit onder druk om te spelen 

- ouders beslissen over het al dan niet spelen van hun minderjarige kinderen  

 

Gezond gedrag 

- tijdens trainingen en wedstrijden wordt er nooit gerookt of alcohol genuttigd. Tabak en 

alcohol zijn taboe op het veld en tijdens uw taken als jeugdbegeleider. 

- drugs of andere stimulerende middelen worden nooit als pepmiddel gepropageerd, 

aangeboden of gebruikt 

- seksueel overschrijdend gedrag is onaanvaardbaar en in bepaalde gevallen strafbaar. 

Indien getuige van, of klacht van ARC-lid dient dit onmiddellijk aan 

bestuur(vertrouwenspersoon) gesignaleerd te worden. Het bestuur zal daarin de nodige 

stappen ondernemen.  

- kom nooit dronken naar training of wedstrijd 

 

- heb oog voor ongeoorloofd gedrag (pestgedrag, fysiek geweld) op en naast het veld. Dit 

moet steeds worden berispt. De pester heeft ongelijk! 

- spreek een collega er vriendelijk op aan indien deze ontoelaatbaar gedrag vertoont 

- indien zich herhaaldelijk problemen met gedrag van jeugdspelers voordoen, gelieve dit te 

melden aan coach, teamverantwoordelijke, jeugdcoördinator, bestuur.  In bepaalde 

gevallen zullen, na speler, later de ouders worden ingelicht.  

Indien een coach/teamverantwoordelijke of een speler van ARC flagrant tegen deze regels 
zondigt, zal het bestuur(tuchtcommissie) in de eerste plaats een gesprek hebben om 
herhaling te voorkomen alvorens eventueel een sanctie uit te spreken. Wegen de feiten te 
zwaar dan kan onmiddellijk tot een sanctie worden overgegaan.  
 
De meeste van deze regels gelden ook voor spelers, leden in functie en leden van de club. 
Verwacht wordt dat mensen van 18 en ouder zich als volwassen mensen gedragen en deze 
code respecteren. 
 
Voor kennisname en akkoord.  
 
Naam :  ……………………………………………………………. 
 
Handtekening: 


