Gedragscode leden DWV-basketball
Begrijp de regels en speel hiernaar

1. Respect voor de scheidsrechters
Zonder de scheidsrechters kun je geen wedstrijd spelen. De scheidsrechters hebben de lastige taak
om de wedstrijd in goede banen te leiden en de regels van het spel te volgen. Maar, zij kunnen het
niet altijd bij het rechte eind hebben. Aanvaard op een sportieve manier verkeerde beslissingen van
de scheidsrechter. Het uitschelden of mishandelen van de scheidsrechter wordt absoluut niet
geaccepteerd.

2. Werk hard voor je team en je zelf
Zowel voor je team als voor jezelf ben je verantwoordelijk zo goed mogelijk (samen) te
spelen. Aanwezigheid bij trainingen en wedstrijden is dan ook absoluut noodzakelijk.
Daar plukt zowel jij zelf als je team de vruchten van.

3. Beheers jezelf
Verbaal geweld tegen teamgenoten, tegenstanders en scheidsrechters is een
belediging voor sport en wordt niet geaccepteerd. Ditzelfde geldt voor de hal, de
materialen en de medewerkers aanwezig. (in bij voorbeeld de kantine).

4. Wees sportief
Onderdeel van de sport is respect te tonen voor alle deelnemers in het veld en ook
op de bank. Introduceer jezelf netjes bij de line-ups en feliciteer je tegenstander aan
het einde van elke wedstrijd, of je die nu gewonnen hebt of niet. Goede manieren en
respect gaan hier hand in hand.

5. Behandel anderen op dezelfde manier zoals je zelf behandeld wilt worden
Zet je tegenstander of medespeler niet voor schut als er fouten worden gemaakt.
Aanmoedigingen en complimenten dragen bij tot het beter maken van elkaar.

6. Respecteer elkaar
Los van het geslacht, basketbalniveau, culturele achtergrond, religie, afkomst of
welke andere factor dan ook, behandel iedereen met respect .

7. Accepteer een verlies
Iedereen wint en verliest wel eens. Wees een trotse winnaar en een goede verliezer.
Een teleurstelling na een verloren wedstrijd is normaal, maar reageer je teleurstelling
niet af op anderen. Hetzelfde geldt bij een overwinning. Wees niet neerbuigend ten
opzichte van je tegenstander. Zij hebben ook hun best gedaan en dat mag best
gerespecteerd worden.

8. Luister naar je coach, trainer of begeleider
Je hebt niet voor niets een coach, trainer of begeleider. Accepteer wissels en pas
instructies toe in de wedstrijden en op trainingen. Maak er samen het beste van

9. Have fun!
Met de bovenstaande regels in het achterhoofd is het heel goed mogelijk om lol te
hebben en een trotse basketballer van DWV-basketball te zijn!
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