
 

TTV Tennis en Padel Turnhout 

Gedragsregels 
(preventie van grensoverschrijdend gedrag) 

Algemeen 

TTV wil een gezellige vereniging zijn en blijven waar iedereen met plezier kan sporten. Met deze 
gedragscode wil de club vastleggen wat wij verwachten van onze leden, hun ouders, onze 
vrijwilligers en supporters bij alle verenigingsactiviteiten. Mede hierdoor zijn we in staat een sfeer 
te creëren waarin iedereen - van jong tot oud zich prettig en veilig voelt bij onze vereniging. 

Voor de sportende leden. 

Ø  Spelen we sportief met én tegen elkaar; 
Ø  Zien we het positieve in de ander; 
Ø  Is iedereen uniek en laten we iedereen in zijn waarde; 
Ø  Weten we dat een gesprek helpt en geweld niets oplost; 
Ø  Helpen we elkaar waar dat nodig is; 
Ø  Blijven we van de spullen van een ander af, ruimen we onze materialen op en houden het 
lokaal en de velden schoon; 
Ø  Gaan we respectvol met elkaar om; 
Ø  Vertonen we geen ongewenst (=grensoverschrijdend) gedrag zoals: schelden, pesten, 
roddelen, discriminatie, seksuele intimidatie en ander agressief gedrag; 
Ø  Komen we afspraken na en accepteren we besluiten; 
Ø  Melden ons bij elke verhindering op tijd af; 
Ø  Geven we onze tegenstanders en scheidsrechters na de wedstrijd een hand. 

Gedragsregels tijdens competitie, toernooien en andere speelmomenten 

Voor de speler: 

Dit hoort wel: 
  
§  Geef je tegenstander(s) een hand voor aanvang van de wedstrijd! 
§  Speel in! 
§  Zorg dat de ballen op de speelhelft van de serveerder zijn, geef ze netjes aan! 
§  Sleep de baan na afloop! 
§  Geef je tegenstander(s) na afloop van de wedstrijd een hand en feliciteer of bedank voor het 
spelen! 
§  De winnaar biedt iets te drinken aan! 
§  Speel het punt opnieuw bij discussie! 
§  Tel eventueel hardop! 
§  Wees aardig en sportief! 
§  Heb veel plezier! 

  



Dit hoort niet: 

§  Gooien met je racket! 
§  Ballen weg slaan! 
§  Vloeken en schelden! 
§  Ruzie maken met je tegenstander! 
§  Telefoneren tijdens een wedstrijd! 
§  Onsportief gedrag! 
§  Vals spelen! 
§  Afval op de baan achterlaten! 

Voor de ouder / supporter: 

§  Bemoeit u zich niet met de wedstrijd! 
§  U mag aanmoedigen, maar doe dit gematigd! 
§  Stimuleer en promoot sportief gedrag! 
§  Spreek aan op onsportief gedrag! 
§  Raadpleeg bij onenigheid een onafhankelijk persoon (wedstrijd- of competitieleider)! 
§  Leg geen druk op de speler om te winnen! 
§  Stimuleer de speler vooral te genieten! 
§  Toon interesse! 
§  Loop weg indien nodig en bekijk de wedstrijd van een afstand! 

Cafetaria 

Het cafetaria is een ontmoetingsplaats voor onze leden, hun familie of genodigden. 
Barvrijwilligers treden op als gastheer van de vereniging en hebben zodoende het recht om 
namens het bestuur gasten op hun gedrag te wijzen. Daarnaast hebben zij een voorbeeldfunctie 
en dienen zich daar naar te gedragen. 

Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen mogen door de dienstdoende 
barvrijwilliger of een ander namens het bestuur handelend persoon uit het cafetaria en van het 
terrein worden verwijderd. 

Help ons het cafetaria schoon te houden door bijvoorbeeld: 
ü  je schoenen uitkloppen op de borstels voor de trappen 
ü  kopjes en glazen terug te zetten op de bar 
ü  geen rommel achter te laten 
ü  peuken niet op het terras of het terrein te gooien 


