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ATLETEN 
Attitude 
•Alsclubstaanwijvoorfairplaytegenoverclubgenoot,tegenstander,scheidsrechteren
publiek. 
•Aanvaarddebeslissingenvandescheidsrechtersookaldenkjedatdezeonterechtis.
Indiennodigzaluwcoachdenodigeactiesondernemen. 
•Onsportiviteitvaneenanderisnooiteenredenomzelfonsportieftezijn. 
•Wijseenmedespelerofclubgenootoponsportiefgedrag. 
•Merkjedatiemandnietgoedinzijnvelzit?Meldhetaandetrainer,de
vertrouwenspersoonvandeclubofiemanddiejevertrouwt.Decontactpersonenvande
clubkanjesteedsopdeclubwebsiteterugvinden. 
•Jekomttrainen,dusjebentookgemotiveerd.Toonditook! 
•Jebentsteedseenuithangbordvandeclub,zorgerdanookvoordatjeclubaltijdeeraan
doet. 


PESTENISVERBODEN! 
Pestenenplagenzijntweeverschillendedingen.Maakhetonderscheid. 

Hebjehetgevoelgepestteworden?Probeerteachterhalenwanneerenwaarom.Jehebt
eenkeuze:speelhetslachtofferofdoejeerietsmee?Pestenisactieenreactie;niet
reagerenofmethumorreagerenkanwerken!Houdthetpestenaan?Neemiemandin
vertrouwenenbespreekhet.Alsclubhebbenwijeenvertrouwenspersoonhiervoor. 

Jereactiealstrainer? 
Observereninplaatsvanreageren.Betrekdekinderenbijhetzoekennaareenoplossing.
Kiesgeenkant,degepestezouerweleensdedupevanworden.Eengesprekjelosthet
probleemnietop,besteedaandachtaandenazorgenopvolging. 
Indiennodigbetrekjedevertrouwenspersoonvandeclubofhetbestuuromgezamelijk
eenoplossingtezoeken. 


Training 
•Komoptijdopdetraining,ditbetekentminstensvijfminutenopvoorhandbenjeaanwezig 
zodatdetrainingoptijdkanstarten.Komjetochtelaat?Excuseerjedanbijdetraineren
vraagtoestemmingomdeTatamitebetreden. 
•Weverwachtenjesteedsopdetrainingen,niemandkaneraltijdelketrainingzijndus
bespreekjeafwezighedenmetdehoofdcoach. 
•Jeaanwezigheidopdetrainingloont,benjelidvanmeerderesportclubsofmeerdere
hobby’sprobeerdandeprioriteittegevenaanjewedstrijdtrainingen.Zitjetochmeteen

conflictbespreekditdanmetdehoofdcoach.Zitjemeteenvasttrainingsschemaineen
anderesportcluboverloopditdanevenmetonzehoofdcoachzodathijrekeningmeekan
houdeninfunctievanovertraining.Elkeanderelesmeldenisnietnoodzakelijk. 
•Hoewelweeenindividuelesportbeoefenenvormenweeenteam,opennaastde 
mat. 
•Plezierbeleventijdensdetrainingmag,weeseerlijkinwatjevoeltendoettijdensjesport,
pasdankunjegoedpresteren. 
•Alsjeietsnietgoedbegrijpt,vraagdanuitleg.Volwassenenhebbensomseenandereen 
ingewikkeldemaniervanpraten,maakjedaarniettesnelzorgenover. 


Wedstrijden 
•AanrepresentatiesbinnendeVJJFenBJJFofinternationalewedstrijdengelinktaanJJIF
wordtsteedsexclusiefdeelgenomenonderInvictoKeerbergenVZWeninoutfitvanInvicto
KeerbergenVZW(wedstrijdgientrainingsoutfitindienvoorhanden). 
•Weesblijmeteenoverwinning,laatjenietontmoedigendooreentegenslag. 
•Alsjeverliest,wensjetegenstanderdanproficiatmeteenglimlach. 
•Hebrespectvoorjezelf,jemedespelers,jetrainer,descheidsrechter,alleandereenhet 
materiaalwaarjemeeomgaat.Ookalsjewilwinnen. 
•Jebestdoenkaniedereen,winnenkanermaaréén.Sluitjewedstrijdafdoortebenoemen 
watjegoedgedaanhebt. 
•Voeljevooreenwedstrijdstress,dangevenwejevolgendetips:voerdetakenuitdieje 
afspreektmetjetrainerendanzalhetresultaatwelvolgen.Jewatzenuwachtigvoelenvoor 
eenwedstrijdisnormaal,ernegatiefoverdenkenmaakthetnogmoeilijkeromgoedte 
presteren.Richtjegedachtenopjezelfenwatcontroleerbaaris:jevoorbereiding,je 
zelfcontrole,jegedrag. 

Praktischeafspraken 
•Inschrijvingenvoorexternetrainingen,evenementenenwedstrijdengebeurensteedsvia
hetclubsecretariaat.Wanneerhetevenementwerktmetpersoonlijkeinschrijvingen(bvals
deinschrijvingenviaSmoothcompverlopen)vraagjesteedstoestemmingbijdehoofdcoach
ofmaakdenodigeafsprakenmetjehoofdcoach. 

Materiaal 
•Dewedstrijdgientrainingsgibevatgeensymbolenvanandereclubsofverwijzingnaar
andereclubs,enkelInvictoKeerbergenVZWenhunsponsorszullenhiernaarvoorkomen.
Menkaneenschriftelijkeuitzonderingvragenaanhetbestuur,pasnadegoedkeuringvan
hetbestuurmagmendezekimonoaandoen. 
•Sportaccommodatie,kleedkamersenhetmateriaalwordenaltijdproperenordelijk 
achtergelaten. 
•Neemgeendingenvaneenander,datisstelen. 

Socialemedia: 
•Bijfoto’svanduoen/offightingtrainingen,stagesen/ofwedstrijdendiejepostvermeldje 
altijdInvictoKeerbergenenplaatsjealtijddehashtag#InvictoKeerbergenentagjedeclub
alsdezeookopditsocialmediaplatformactiefis. 
•Foto’sdievanjouwindecontextgeplaatstwordendoorexternewaarjeduooffightingop 
traintofdeelneemtaanwedstrijdendeeljemetdetoevoegingvanInvictoKeerbergen. 

Gezondheid 
•Meldblessuresmeteenaandetrainer,jijbentdegenediedepijnvoelt.Vertelduidelijkwat
jevoelt.Verzorgdeblessuregoed,ookeenblessureishardwerken,disciplineengeduld.
Volgdeadviezenvanjeartsoftrainergoedop.Enkopop:naregenkomtzonneschijn. 
•Komsteedsmetkortgekniptenagels. 
•Eetgezondendrinkvoldoende,zowelbuitenalstijdenshetsporten. 
•Houderrekeningmeedatbepaaldemedicatiealsdopingwordengezien.Ditkanjealtijd 
raadplegenopdeWadadopinglijst,enviadeDopinglijn. 
https://www.dopinglijn.be/geneesmiddelen-supplementen-en-ttn/lijst-geneesmiddelen/ 
•Vraagdussteedsvoldoendeinformatieaanjeartsofapotheek. 
•Alcohol,tabakendrugsgaannietsamenmetsport. 




TRAINERS 
Attitude 
•Weesredelijkineisentegenoverjezelfendeatleet,mbt.detijd,deenergieenhet 
enthousiasmevanjeugdigesporters.Bedenkdatjongerenookandereinteresseshebben. 
•Onderwijsenschoolblijventopprioriteit. 
•Leerjeatletendatderegelsvooriedereengelden.Spreekatletendiezichnietaande 
afsprakenhoudenaan,maarhoudookrekeningmetanderefactoren. 
•Schreeuwnietenmaakdekinderennooitbelachelijkalszijfoutenmakenofeenwedstrijd 
verliezen. 
•Kinderenhebbeneentrainernodigdiezijrespecteren.Weesgulmetlofwanneerhet
verdiendis. 
•Elkkindheeftmogelijkhedenenkwaliteiten,jemoetzewillenzien.Jekuntdesporter
bewustmakenzijn/haarkwaliteiten. 
•Vertrouwengevengeeftvertrouweneniseenhulpmiddelvooreenpositiefsportresultaat. 
•Behandeljeatletenzoalsjezelfzouwillenbehandeldworden. 
•DraagjetrainingsoutfitvanInvictoKeerbergenopwedstrijden,externetrainingen,
verplaatsingen,...toondatweéénteamvormendoorhetvoorbeeldtegeven. 
•Jebentsteedseenuithangbordvandeclub,zorgerdanookvoordatjeclubaltijdeeraan
doet. 


DEONTOLOGISCHECODE 

Weesniettéfamiliairmetjongerenwaarmeejewerkt.Houdeengezondeafstand. 

Eenaanrakingkanmaarweesjebewustdateenopgroeiendejongerehierandersmee
kanomgaandanhetbedoeldis. 

Laatdeatleetgeendingendoenwaarhij/zijzichnietgoedbijvoelt. 



Training 
•Deelwaarmogelijkdekindereninvolgensleeftijd,vaardigheid,motivatieenfysieke 
gesteldheid. 
•Bedenkdatkinderenvoorhunpleziersportenenietswillenleren.Winneniseenonderdeel 
vandesport,verliezenook. 
•Alstrainerbenjeverantwoordelijkvoorhetaanlerenvandesportenvoorhetgedragvan
dejongerentijdensdetraining.Besteedaanbeideaspectenvoldoendeaandachtenneem
jeverantwoordelijkheidhierinop.Jekanerdeaandachtopvestigenwatvoorjoude
belangrijksteregelszijndoordezeopvoorhandkenbaartemaken. 
•Opbasisvandeclubvisiebegeleidjeookatletendienietaancompetitiewillendoentijdens 
detrainingen. 

•Zorgbijjongerenvooreengoedemixtussensporttechnischeoefeningenenspelvormen. 
•Ookvoorennadetrainingenhebjeeentaakenverantwoordelijkheid.Devlotte
samenwerkingencommunicatiemetouders,anderetrainers,bestuurders,...maakthier
deelvanuit.Alsiedereendoetwatvanhemverwachtwordt(enzelfseenbeetjemeer),dan
ishetfantastischsamenwerken! 
•Werkaanjeeigencompetentieniveau:schooljeregelmatigbij. 
•Laatjenietontgoochelendooreenslechtresultaatvanjesporter(s).Deprestatievanje 
sportersisslechtseenmomentopname,jouwkwaliteitalstraineriseenconstante! 

Communicatie 
•Sporterszijnheelvatbaarvoorjouwadvies:geeffeedback! 
•Communiceerpositief,ooknon-verbaal! 
•Weesconcreetenduidelijkinjecommunicatie. 
•Letopjemaniervancommuniceren:ironiescheptverwarringbijjongesporters,letermee
op!Geefconcreteenduidelijketips. 
•Maakonderscheidtussenfeiteneninterpretatie. 
•Houdrekeningmetdeleefwereldvanjesporters.Zijnerexamens:erkendebezorgdheid
vanoudersensportersenspreekafwatjevanhenverwachttijdensexamenperiodes(vb.
min1keerperweekkomentrainen).Houderookrekeningmeedatertijdensexamens
meervermoeidheidenstressis. 
•Werkmetduidelijkeafsprakenenroutine.Routineszijnherkenbaar,vergrotencontroleen 
gevenjeeenmiddelomgerichtbijtesturen. 

Materiaal 
•Zorgervoordathetmateriaalvoldoetaandeveiligheidseisenengeschiktisvoordeleeftijd
endevaardigheidvandejongeren.Leeratletenaanmetzorgomtegaanmetmateriaalen 
accommodatie. 
•Brenghetbestuuroptijdopdehoogtemochtermateriaalaanvervangingtoezijn. 
•Geefaandatniemandietsvaneenanderpakt.Datisstelen. 

Gezondheid 
•Volghetadviesopvaneenartsbijhetbepalenofeengeblesseerdeatleetwelofnietkan 
deelnemen. 
•Heboogvoorelkkindachterdesporter.Eencomplimentiseenbasisfundamentomtot
eenpositiefzelfbeeldtekomen.
•Blijfeenlangduriggeblesseerdebijdetrainingbetrekken. 
•Bespreekeenactieplanvoorgekwetsten. 



BESTUURDERS 
Training 
•Zorgervoordatergelijkemogelijkhedenvoordeelnameindesportbestaanvooralle
jongerenongeachthunvaardigheid,geslacht,leeftijdofhandicap. 

Beleid 
•Pasdevisievandeclubaan,aandeatleten.Deatletenkomenopdeeersteplaats. 
•Zorgervoordatbeloningennietprimeren. 
•Zorgvoorgekwalificeerdeenervarentrainers,dieinstaatzijnsportiviteitengoede
technischevaardighedenaanteleren. 
•Alsbestuurderbenjeverantwoordelijkomooksportersdienietaancompetitiedoenopte 
vangeninuwsportclub. 
•Duideenvertrouwenspersoonaanindeclubwaarbijatleten,trainers,ouders,
scheidsrechtersenbestuurdersterechtkunnenmetinterneproblemen. 


COMMUNICATIEABC 

Aanspreken 
Bewustaandachtgeven 
Complimenteren 



Materiaal 
•Materiaalenvoorzieningenmoetenvoldoenaandeveiligheidseisenengeschiktzijnvoor
allejongeren.Geefaandathiermetzorgmeeomgegaanmoetenworden. 
•Geefaandatledengeendingenvaneenanderpakkenzonderdattevragen,andersishet
stelen. 




OUDERS 
Attitude 
•Alseenkindnietwildeelnemenaansport,isdaareenredenvoor.Forcerenhelptniet.
Trachtnaardeoorzaaktezoeken. 
•Kinderensportenvoorhunplezier,nietvoordatvanjou.Jouwkampioenisindeeerste
plaatsjouwkind,pasdaarnaatleet. 
•Moedigjekindaanderegelstevolgen(zowelreglementalsgedragscodevandeclub,
federatie,competitie,...). 
•Ondersteunallepogingenompositiefgedragtestimulerenennegatiefgedragte
voorkomen. 
•Elkkindiswelkombijdezesportclub.Ouderskunnenhuneigenkinderenstimulerenomte 
sporten.Alsoudermagjeechtergeenhandelingenstellendieeenafbreukzijnvoorandere 
jongeren. 
•Eengesprekwerkt,eenverwijtniet. 
•Aanzijntrainersheeftjekindruimschootsvoldoende.Jouwtaakalsouderisbelangrijker: 
oudersoordelenniet.Zeondersteunen.Jouwkampioenweettrouwensvaakzelfheelgoed 
wathij/zijmoetdoen. 
•Jebentsteedseenuithangbordvandeclub,zorgerdanookvoordatjeclubaltijdeeraan
doet. 

Training 
•Jouwkindmoetoptijdopdetrainingzijn,helpdaarookaanmee. 
•Accepteerdebeslissingenvandetrainer.Gajenietakkoord:spreekhemofhaarerdan
ondervierogenoveraanenkieshiervooreengeschiktmoment. 
•Erkendewaardeenhetbelangvan(vrijwillige)trainers.Zijgevenhuntijdenkennisomhet 
sportenvanjouwkindmogelijktemaken. 
•Detrainerisgeenhelderziende:durfopeengepastemaniertezeggenwatjedenkten
voelt.Verteljetrainerbijvoorbeeldwanneerietswerktvoorjou,hijzalerpositiefop
reageren.Maakook(beleefd)duidelijkwanneerdetrainerietszegtofdoetwaarbijjeje
onprettigvoelt.

Wedstrijd 
•Kinderenwillennietaltijdwinnen,zewillenvooralpleziermaken.Toonalsouderookeen 
glimlachalshetevennietzogoedgaat.Verandereennederlaagineenoverwinningdoorop 
anderezakentewijzen. 
•Leerjekinddateerlijkheideninzetbelangrijkerzijndanwinnen. 
•Valeenscheidsrechternooitinhetopenbaaraanentrekdeintegriteitvande
scheidsrechtersnietintwijfel.Ditzijnookvrijwilligersdieervoorzorgendatdewedstrijden
kunnendoorgaan.Bijtwijfelspreekjebestevendebegeleidendecoachaan. 
•Checkwatjekindleukvindtaanjereactiesnadewedstrijd. 

Materiaal 
•Spreekjouwkindaanalshetnietrespectvolomgaatmethetmateriaal,metteamgenoten
ofanderen. 

Gezondheid 
•Zorgdatjekindvoldoenderusteneengoedevoedingkrijgt,datzijndebasisvoorwaarden
omtegroeien,zowelfysiek,psychischalsinprestaties.Probeerzelfeenvoorbeeldtezijn. 
•Laatjekindontwikkelenvolgensdesportievefasendieeigenzijnaandeleeftijd.Praathier 
eventueelovermetdetrainer,hijisdeexpert. 



SUPPORTERS 
Attitude 
•Denkeraandatdejeugdvoorhaareigenplezierdeelneemtaangeorganiseerde 
sportbeoefening.Dejeugddoetditnietvooruwvermaak,nochzijndesportersmini
profsporters. 
•Gedraaguopuwbest.Vermijdhetgebruikvangrovetaalenhetbeledigenofbelagenvan 
atleten,trainersofscheidsrechters. 
•Veroordeelelkgebruikvangeweld. 
•Zorgervoordatuwgedragsportiefis.Goedvoorbeelddoetgoedvolgen. 
•Laatgeenrommelachter! 
•Wijsmedesupportersenanderenopeenrustigemanieropeenfairgedrag. 

BEOORDEELNIETOPUITERLIJKMAAROPWATIEMANDDOET! 


Wedstrijd 
•Geefapplausbijeengoedeprestatievanzoweluweigenatleetalsvanandereatleten. 
•Toonrespectvoortegenstanders/tegenspelers.Zonderhenzouergeenwedstrijdzijn. 
•Maakeenkindnooitbelachelijkenscheldhetnietuitalsheteenfoutmaaktgedurende
eenwedstrijd. 
•Respecteerdebeslissingvandescheidsrechters. 
•Veroordeelelkgebruikvan(verbaal)geweld. 
•Moedigdejongerenaltijdaanomzichaandespel-/wedstrijdbepalingentehouden. 


SANCTIONERENBIJSCHENDENVANDEGEDRAGSCODE 

Bijhetschendenvandezegedragscodetreedtineersteinstantiehetbestuur
(schendingendoortrainers,bestuurders,scheidsrechters,ouders)ofdetrainer
(schendingendooratleten)openkomtmentoteengepastesanctie.Dezesanctiezal
variërenvolgensdeaardvandeschending. 

Bijernstigefeiten,ofherhaaldelijkeschendingenvandegedragscode,kunnenpersonen
insamenspraakmethetbestuurverwijdertwordenuitdeclubwaarbijmengeen
aanspraakkandoenopeenterugbetalingvanhetreedsbetaaldelidgeld. 

Hetuitvoerenvansanctiesis,wathetbestuurbetreft,eenlaatstemiddel.Alsbestuur
staanwijvooreenclubwaarsportiviteitenrespectgebaseerdzijnopeenopen,directeen
eerlijkecommunicatiemaarafsprakenzijnbelangrijkvoordevlottewerkingvandeclub 


