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Gedragscode voor O.V.V.O. (jeugd)leden
Trots.
Wees trots op de clubkleuren en het tenue. We hebben een enorm succesvolle historie en houden daarmee de eer
hoog.

Teamgeest.
Blijf altijd positief en toon teamgeest. Samen winnen is leuk, verliezen doe je samen met je team.

Respect.
Respecteer je coach, trainer, tegenstander en de scheidsrechter. Geen aanmerkingen op de begeleiding en/of
scheidsrechters.
Probeer daarom altijd het goede voorbeeld te geven en durf elkaar aan te spreken en elkaar te herinneren aan deze
gedragsregels.

Materiaal.
Het materiaal is eigendom van de vereniging. Ga ermee om alsof het van jezelf is. Gooi niet met materiaal, dat
staat niet fraai, lokt vaak negatieve reacties uit en levert zelfs soms gevaarlijke situaties op. Bovendien gaat het
materiaal gewoonweg langer mee als iedereen er zuinig op is. Na de training en thuiswedstrijden wordt het
materiaal gezamenlijk opgeruimd.

Veld.
Help mee het veld schoon houden en ruim je rommel op. Met gemak gooi je het in de afvalbak……….. we
kennen de slogan allemaal. Ook bij O.V.V.O. blijft wel eens wat liggen. Dus, zwerfafval raap je even op en gooi
je in de afvalbak, loop er niet met een boog omheen.

Kleding.
Voor een wedstrijd kleed je je in het wedstrijdtenue van O.V.V.O. (uniforme kleding). Zorg, dat het schoon en
heel is. Het T-shirt/onder shirt en over shirt worden in de broek gedragen. Om de broek draagt iedereen een
(blauwe) riem. Voor de jongens is een tok (ook tijdens de training) verplicht. Tijdens de training draagt iedereen
een lange (trainings)broek en een shirt met lange – of korte mouwen.

Training.
Zorg dat je op tijd bent voor de training. Voor elke training geldt dat je je ruim van te voren bij je coach (en/ of
trainer) afmeldt. Je benadeelt je team als je niet komt opdagen voor een training.
Concentratie tijdens de training: gedurende de training ben je als speler alleen met de training bezig en volg je de
aanwijzingen van de coach/ trainer op.

Wedstrijden.
Zorg dat je op tijd bent voor de warming up en de wedstrijd. Ook voor elke wedstrijd geldt dat je je ruim van te
voren bij je coach afmeldt. Je benadeelt je team als je niet komt opdagen voor een wedstrijd.
Je gaat als team op en van het veld. Na thuiswedstrijden wordt gezamenlijk opgeruimd en verlaat je met je team
het veld. Niemand vertrekt (eerder) zonder toestemming van de coach.
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Concentratie tijdens de wedstrijd – Gedurende de wedstrijd ben je als speler alleen met de wedstrijd bezig. Leer
van spelsituaties, weet wanneer je aan slag bent, reserves ruimen de knuppels op, foutballen worden opgehaald
enz.
Je hebt tijdens de wedstrijd alleen met je teamgenoten contact, niet met anderen.
Aan de ouders het verzoek om niet – onnodig - de aandacht van de spelers, coaches, scoorders en scheidsrechters
te vragen tijdens de wedstrijd.

Dug-out.
Ben je niet aan slag, dan zit je op de bank. Moedig je teammies aan. Alleen degene die mag inslaan bevindt zich
naast de dug-out.
Kort voor het begin van de wedstrijd krijg je gelegenheid om nog iets te eten en te drinken (bij voorkeur niet
snoepen!). Daarna kunt je niet meer naar de kantine om iets te halen! Tijdens de wedstrijd wordt er verder niet
gegeten of gesnoept en alleen water/ sportdrank gedronken.
Het is verboden om iPods, mobiele telefoons etc. in het veld tijdens de training en wedstrijd te gebruiken. Deze
staan dus uit of je laat ze thuis.
Vanzelfsprekend wordt de dug-out na afloop netjes achtergelaten!

Helpen.

O.V.V.O. kan bestaan dankzij de inzet van de leden en hun ouders. Houd je daarom aan de afspraken indien je
bent ingedeeld / aangemeld voor uiteenlopende activiteiten zoals scheidsrechteren en optreden als bat boy. Voor
ouders van jeugdleden geldt hetzelfde voor vervoer e.d.
Daartegenover staat een grote mate aan gezelligheid en sportiviteit.

Kantine en kleedkamers .
In de kantine gelden de regels zoals deze ook in de horeca gelden (art. 20 Drank- en Horecawet).
De kleedkamers worden netjes en schoon achtergelaten, afval in de daarvoor bestemde afvalbak gedeponeerd,
kranen uit, licht uit.

Roken.
In de kantine, kleedkamers en op het veld tijdens trainingen en wedstrijden wordt niet gerookt.

Fair Play en ander gedrag .
Het spel waar “slaan” mag. Anders dan tegen een bal, wordt slaan uiteraard niet getolereerd.
Bij O.V.V.O. wordt tijdens de training en wedstrijden streng gelet op veiligheid en sportief gedrag. Immers, we
spelen het spel omdat we honkballen en softballen leuk vinden.
Teleurstellingen verwerken is onderdeel van het spel. Het is logisch dat je soms emoties wilt uiten.
Houd wel rekening met elkaar en let op het volgende:





Vloeken en schelden tegen elkaar of op de tegenstander staan wij niet toe.
Er wordt niet gegooid met materiaal.
We blijven van elkaar af.
Onnodig hard spelen wordt ook door ons niet toegestaan.
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Handhaving.
Voor het je niet houden aan deze regels, zullen er waarschuwingen worden uitgedeeld. Bij 3 waarschuwingen
zoeken we contact met de ouders om dit bij hen onder de aandacht te brengen en aan een oplossing te werken.
Natuurlijk hoeft het allemaal zover nooit te komen, omdat we erop vertrouwen dat iedereen de gedragsregels
naleeft.
Het kader binnen O.V.V.O. kun je altijd aanspreken op de (mede) handhaving van deze gedragsregels.

Stoere sport.
Onze sport is stoer en leuk. Neem altijd je glimlach mee en maak er een gezellige dag van!

Gedragsregels spelers.
-

Het met respect omgaan met een ieder binnen de vereniging, op het veld, tijdens de training,
wedstrijd. Gedrag en taalgebruik dienen binnen dit respect getoond te worden.
Ga correct om met materiaal(ook je eigen) en inventaris van de vereniging waar je bent,
vernieling of vandalisme hoort niet binnen het sportgebeuren. De kleedkamer dient correct te
worden achtergelaten, sla schoenen uit op de daarvoor bestemde plek.
Op tijd aanwezig zijn voor training en wedstrijd/verzamelpunt en bij mogelijke
afwezigheid/ziekte e.d. de betrokken personen hiervoor te informeren (op tijd).
Zelf informeren bij mogelijke afkeuring bij de desbetreffende vereniging.
Roken, alcohol en (soft)drugs zijn verboden op het sportveld.
Reserve spelers dienen in de dug-out te blijven en de leider te assisteren bij het hele gebeuren.
Wanneer je van de training wordt gezonden dien je meteen na de training aanwezig te zijn voor
een gesprek met de trainer.
Je bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van je sporttas, dus pak zelf in als je wat ouder
bent en draag hem ook zelf!
Het is ten strengste verboden om in andermans kleding of spullen te zitten
Iedereen is medeverantwoordelijk voor de vereniging en de goede naam van de
club, spreek elkaar hierop aan en helpt dit niet is de volgende stap de leider of
trainer.

Gedragsregels ouder/verzorger .
-

U draagt zorg voor een correcte betaling van de contributie
U draagt zorg voor de betaling van wasgeld en evt. spaargeld.
U draagt zorg voor het in de mogelijkheid stellen van uw kind om bovengenoemde afspraken na
te komen.
U draagt op een positieve en stimulerende manier bij de ontwikkeling van uw kind bij de
sportclub
U draagt zorg voor het op tijd zijn van uw kind bij training en wedstrijd/toernooien en bent
zoveel mogelijk aanwezig bij zijn/haar activiteiten op het sportveld.
U vervult uw vrijwilligerstaak en bij evt. afwezigheid zorgt u voor vervanging.
Ouders zijn qua gedrag op dezelfde wijze aanspreekbaar als de kinderen zie
gedragsregels spelers.

Afspraken binnen het team .
-

begeleiders maken onderling afspraken over de taakverdeling
er wordt getracht iedereen even veel te laten spelen
indien de veiligheid het toestaat speelt iedereen zowel op posities in het binnenveld als in het buitenveld
pitchen en catchen zijn in principe voorbehouden voor de speelsters die de speciale trainingen bezoeken.
Deze zijn overigens voor iedereen toegankelijk
vragen of commentaar over de opstelling kan altijd maar wel na de training of wedstrijd
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-

na een veldbeurt sprint het team uit het veld en krijgt de laatste aanwijzingen van de coach
we “prijzen van ver en corrigeren dichtbij”, alleen neutrale aanwijzingen roepen we over het veld.
Aanmerkingen op gedrag worden uitsluitend 1 op 1 besproken
- we roepen alleen aanmoedigingen over het veld, we leveren geen commentaar op elkaar
- protest of commentaar op de scheidsrechter wordt niet geleverd
- alleen de coach kan eventueel de scheidsrechter om uitleg vragen
- tijdens trainingen of wedstrijden wordt er niet gerookt of alcohol gedronken
- er wordt Nederlands gesproken
De uitstraling die we willen hebben (sportief, verantwoord en gezellig) komt naar voren uit de afspraken die we
met elkaar hebben afgesproken.
We verdelen ze onder in:
*afspraken binnen de teams
*afspraken tussen begeleiders
*afspraken met de ouders
*afspraken over omgang met de tegenstanders
- gespeeld in het juiste clubtenue
Verder zijn er natuurlijk nog een heleboel organisatorische afspraken over afmelden, kleding, materiaal, douchen,
rijdiensten, kantinediensten, etc.

Afspraken tussen begeleiders .
-

de begeleiders proberen eensgezind te zijn, meningsverschillen worden niet in het bijzijn
van speelsters besproken
er wordt niet over individuele speelsters gesproken in het bijzijn van het team
invalsters uitnodigen gebeurt alleen in overleg met de coach

Afspraken met de ouders .
-

voor het seizoen wordt er een bespreking gehouden met alle ouders waarin naast
organisatorische ook de regels binnen het team worden besproken
we vragen de ouders tijdens de wedstrijd veel aan te moedigen maar geen technische
aanwijzingen te geven. De coach heeft misschien al een andere aanwijzing gegeven.
Aanwijzingen van alle kanten maakt de speelsters onzeker
we vragen de ouders teleurstellingen niet te laten zien en zeker geen opmerkingen naar het
publiek van de tegenpartij of de scheidsrechter te maken
ook de ouders zeggen we dat ze altijd om uitleg kunnen vragen maar niet tijdens de
wedstrijd

Afspraken met de tegenpartij .
-

we ontvangen de tegenpartij beleefd bij een thuiswedstrijd
dan worden ook afspraken gemaakt over veldbezetting bij de wedstrijdvoorbereiding
bij onsportief gedrag van de tegenpartij neemt de coach contact op met de coach van de
tegenpartij indien hij dat nodig acht (en de scheidsrechter deze niet aanspreekt)

