
 

G E D R A G S R E G E L S  
Trainers / Coaches jeugd volleybalvereniging Artharpe 
 

 
In relatie tot het positief training geven: 
 

• Positieve houding t.o.v. de spelers, zorgen voor een aangename sfeer; 

• Spelers komen om het volleybal te leren, laat op gepaste wijze waardering zien voor hun  
ontwikkeling hierin, kortom: positief trainen/coachen; 

• Training afstemmen op niveau van spelers en team; 

• Saamhorigheid nastreven. 
 

In relatie tot het respectvol training geven: 
 

• Een pedagogische benadering nastreven in de trainingen; 

• Evenveel aandacht geven aan iedere speler; 

• Een voorbeeldrol vervullen, waaraan de spelers zich graag willen spiegelen; 

• Culturele bijzonderheden en gelegenheden van spelers respecteren, voor zover niet risicovol. 
 

In relatie tot een veilig klimaat: 

 
• Zieke of geblesseerde spelers benaderen met interesse en welwillendheid; 

• Beseffen dat je als trainer / coach een voorbeeldfunctie hebt; 

• Normen en waarden duidelijk uitdragen, gedragsregels hanteren; 

• Stel ouders in kennis wanneer er twijfels zijn over het welzijn van een speler; 

• Neem contact op met het bestuur indien (een vermoeden van) pestgedrag, moeizame 
communicatie met het team of andere gelijkaardige probleemgevallen spelen; 

• De trainer / coach moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de speler zich 
veilig kan voelen; 

• De trainer / coach onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de speler in 
zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de speler door te dringen dan nodig 
is in het kader van de sportbeoefening; 

• De trainer / coach onthoudt zich van elke vorm van (macht)misbruik of seksuele intimidatie 
tegenover de speler; 

• Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de trainer / coach en de jeugdige speler 
zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik. 

 

Waarop kunnen wij trainers / coaches aanspreken? 
 
Voor de duidelijkheid volgen hieronder als voorbeeld enkele concrete situaties die als ongewenst 
worden gezien. 
 
In relatie tot onveilig gedrag van de trainer / coach: 
 

• Spelers in het openbaar negatief bekritiseren; 

• Zonder de (schriftelijke) uitdrukkelijke toestemming van de speler, persoonlijke of 
vertrouwelijke informatie openbaar maken; 

• Gebruik van mobiel in privésfeer zoals de kleedkamer (het maken van foto’s van spelers of 
tegenstanders in de kleedkamer); 

• Gedrag hanteren dat als pesten zou kunnen worden uitgelegd; 

• De kleedkamer is verboden gebied, melden aan spelers als deur openstaat; 

• Meer fysieke aanraking dan functioneel noodzakelijk, teveel fysieke aanraking concentreren 
rond één speler. 
 

In relatie tot voorbeeldgedrag van de trainer / coach: 
 

• Roken / alcohol- en drugsgebruik tijdens de training of wedstrijd; 

• Zelf wel met een mobieltje bezig zijn tenzij functioneel nodig voor een training of wedstrijd; 

• Overmatig alcoholgebruik na de training of wedstrijd. 


