
SUPPORTERS, OUDERS EN ENTOURAGE

Integere, positieve en verantwoordelijke houding

Als een (jonge) sporter niet wil deelnemen aan 
sport of signalen daartoe geeft, dan is daar een 
reden voor. Forceren helpt niet.

Denk eraan dat de sporter in de eerste plaats 
deelneemt voor eigen plezier en niet voor dat 
van jou.

Gedraag je hoffelijk en beledig of kwets 
niemand. Wees je ervan bewust dat ook 
(indirecte) communicatie via sociale media of 
het internet minstens even hard kan schaden.

Moedig de sporter aan om de regels te volgen 
(reglementen en gedragscode). Ondersteun 
pogingen om positief gedrag te stimuleren en 
negatief gedrag te voorkomen. 

Accepteer beslissingen van de trainer. Ga je 
niet akkoord, spreek er dan over op een 
geschikt moment. Motiveer ook de sporter om 
specifieke zaken met de trainer op een gepaste 
manier te bespreken.

Aanvaard de beslissingen van een official en 
twijfel niet aan hun integriteit. Voorbeeldgedrag 
aan de zijlijn helpt sporters om beslissingen te 
respecteren, ook als ze hier niet mee akkoord 
zijn.

Informeer je en toon begrip dat classificatie 
belangrijk is voor fair play en eerlijke competitie 
in G-sport.
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SUPPORTERS, OUDERS EN ENTOURAGE

Respect voor anderen 

Neen tegen grensoverschrijdend gedrag

Veroordeel elk gebruik van geweld. Grof en 
agressief gedrag is uit den boze! 

Toon respect voor iedereen die zich inzet 
voor de organisatie, de club, de sporters, … 
Een schouderklopje kan wonderen doen.

Stel geen (seksueel) ongewenst gedrag en 
laat het ook niet toe bij anderen. 

Ben je getuige van ongewenst gedrag, neem 
dan actie om dit te stoppen en bied hulp aan 
het slachtoffer. Dat kan samen met iemand 
anders.

Meld een situatie van ongewenst gedrag bij 
het aanspreekpunt integriteit van de club, 
de federatie of een persoon die je 
vertrouwt.
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Behandel iedereen gelijkwaardig. Maak geen 
onderscheid op basis van vaardigheidsniveau, 
huidskleur, geloof, afkomst, seksuele voorkeur 
of andere kenmerken.

Toon respect en onthoud je van beledigende 
commentaar over een ander, ook al ben je het 
met die persoon niet eens.

Wees sportief tegenover alle sporters, 
officials, medewerkers en andere supporters. 

6 Geef applaus voor een goede prestatie van
zowel je eigen sporter als anderen. Zonder 
(respect voor een) tegenstander, geen 
wedstrijd. Zonder fair play, geen sport. 


	1 voorblad_cool_gdrag
	2 Parantee-Psylos Cool G-drag-ontwerp tekst
	3 Cool G-drag2.0



