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Beleidsplan Sportiviteit & Respect
Wekelijks komen vele basketballers bijeen om hun sport te beoefenen waarbij plezier en
ontspanning een belangrijke rol spelen. Incidenteel komt het helaas voor dat tijdens
wedstrijden zaken als respectloos gedrag van teams of sporters onderling, vloeken of
geschreeuw vanaf de tribune de sfeer bederven.
Daar waar zich deze zaken voordoen en op plaatsen waar men dit wil voorkomen wil de
NBB, door middel van een structureel beleid waarin sportiviteit en respect centraal staan,
een correcte omgang met de medemens bevorderen. Voorop staan hierbij het verhogen
van het plezier tijdens het basketballen en het minimaliseren van incidenten die niet
samengaan met sportiviteit en respect.
Ieder jaar dienen spelers en speelsters van alle teams de gedragscode, zoals die wordt
opgesteld voorafgaand aan ieder seizoen, te ondertekenen. Hiermee gaan zij akkoord met
de onderstaande voorwaarden.
Wat hoort:
1. Sportief gedrag.
2. Respect voor elkaar en de scheidsrechters.
3. Beslissingen van de scheidsrechter accepteren.
4. Correcte kleding.
5. Line-up voorafgaand aan en na de wedstrijd en het handschudden van elkaar en
de scheidsrechters.
6. Scheidsrechter en jury bedanken.
7. Spelerskaarten ter inzage op de jurytafel.
8. Voor en tijdens de wedstrijd, alsmede tijdens de pauzes, wordt geen alcohol door
de spelers en coaches gedronken.
9. Ook na de wedstrijd correct gedrag.
10. Voorbeeldig gedrag t.o.v. publiek.
11. Coaches nemen verantwoordelijkheid m.b.t. het gedrag van hun spelers t.o.v.
tegenstanders, publiek en scheidsrechters. (Coach heeft opvoedende taak en
voorbeeld functie)
12. Coaches en spelers van het bezoekende team nemen hun verantwoordelijkheid
m.b.t. het gedrag van hun supporters.
13. Spelers en coaches hebben voldoende kennis van de spelregels.
Bovenstaande punten hebben uiteraard betrekking op iedereen, ongeacht zijn/haar
geloof, ras, sekse, etc. Discriminatie dient voor, tijdens en na het basketball ten allen tijde
voorkomen te worden!
Na eventuele incidenten met betrekking tot het basketball zullen besturen van beide
verenigingen contact zoeken met elkaar.
Wat hoort NIET:
1. Dragen van sieraden.
2. Schelden, ook niet naar teamgenoten.
3. Discriminerende opmerkingen.
4. Obscene gebaren.
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Waar ligt de verantwoordelijkheid:
1. Spelers zelf
2. Coach
Uiteraard zullen niet alleen bij de spelers en coach de verantwoordelijkheid liggen, maar
zeer zeker ook bij het publiek en de courtmanager (zaalwacht) die die dag in de zaal te
vinden zal zijn.
Maatregelen:
Algemeen:
• Daar waar nodig zorgt de courtmanager, met (preventieve) maatregelen, ervoor
dat er voor, tijdens en na de wedstrijd geen incidenten optreden die in strijd zijn
met de uitgangspunten van sportiviteit en respect.
• Ontvangst van scheidsrechters door de courtmanager.
Bij misdragingen speler:
•
Coach haalt speler preventief het veld uit.
Bij misdragingen publiek:
•
Coach en/of captain spreekt met behulp van spelers, publiek aan op misdragingen,
vraagt desnoods een onbelaste time-out aan bij de scheidsrechter.
•
Courtmanager spreekt het publiek aan op haar misdragingen.
Bij misdragingen coach:
• Courtmanager spreekt coach aan op zijn/haar gedrag.
Sanctiebeleid:
• Naar aanleiding van incidenten zal op vergaderingen onsportief en respectloos
gedrag besproken en geregistreerd.
• Het sanctiebeleid van de club zal worden uitgebreid met een onderdeel met
betrekking tot de gevolgen van overtredingen op het gebied van sportiviteit en
respect.
Publicatie/Bekendmaking
• De gedragscode wordt op een zichtbare plaats in de sporthal opgehangen en
gepubliceerd in het clubblad (Punkr).
• Op de site van D.S.B.V. Punch (www.punch-basketball.nl) zal het beleidsplan
omtrent sportiviteit en respect geplaatst worden.
• De wedstrijd –en scheidsrechtercommissaris zorgen ervoor dat de regels met
betrekking tot sportiviteit en respect en bijbehorende gedragscode bekend zijn bij
de trainers en coaches. Coaches krijgen zodoende de verantwoordelijkheid over
het gedrag van hun spelers/speelsters.
• Eventuele bijzonderheden en/of incidenten worden besproken op de TCvergadering en op ALV’s.
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