
GEDRAGSCODE VOOR COACHES 
 

1. Buiten de sportieve opleiding van de jongeren hebben onze coaches ook een 

pedagogische taak. Zij staan erop dat de spelers op en naast het terrein zich behoorlijk 

gedragen. 

 

2. De coaches beslissen over de sportieve aspecten van hun ploeg. Zij bepalen wie er 

mag spelen. Zij nemen de volledige verantwoordelijkheid i.v.m. hun opstellingen. 

 

3. De coach heeft in eerste instantie het recht om een speler te schorsen voor training en 

wedstrijd(en). Hij moet de sportieve directeur en de jeugdcoördinator hiervan op de 

hoogte brengen. 

 

4. Bij ernstige overtredingen van een speler of wanneer de communicatie ts. trainer en 

speler(s) zoek is gaat dit naar de sportraad. Indien nodig neemt in een volgende fase de 

bestuursraad een standpunt in. 

 

5. Bij spelerstekort heeft een coach het recht om spelers van een ploeg uit een lagere 

reeks te vragen. Dit gebeurt na onderling overleg tussen de desbetreffende coaches. De 

jeugdcoördinator moet hiervan op de hoogte gebracht. 

 

6. De coaches vervullen een voorbeeldfunctie. Zij communiceren op een correcte manier 

met de spelers, ouders, tafelfunctionarissen en de scheidsrechters. 

 

7. Een coach is 15 minuten voor aanvang van een training en 30 minuten voor aanvang 

van een wedstrijd aanwezig. 

 

8. Een trainer-coach moet steeds bereikbaar zijn via telefoon, GSM of mail. 

 

9. Wanneer een coach door omstandigheden niet aanwezig kan zijn op een training of 

wedstrijd tracht hij in eerste instantie een vervanger te zoeken. Hij brengt de 

jeugdcoördinator en de ploegverantwoordelijke hiervan op de hoogte. 

 

10. Wanneer er door omstandigheden een forfait moet gegeven worden is het de taak van 

de coach in samenspraak met de ploegverantwoordelijke om de tegenstrever hiervan 

op de hoogte te brengen. Hij verwittigt zijn spelers en de secretaris van de club z.d.d. 

die het PC en de convocateur hiervan op de hoogte kan brengen.  

 

11. Wanneer er een forfait moet gegeven worden gelieve dan zo vlug mogelijk iedereen 

op de hoogte te stellen. 

 

12. Jaarlijks worden er minstens 4 trainingsvergaderingen gehouden. De coaches zijn 

hierop aanwezig. 

 

13. Coaches zien erop toe dat de spelers hun uitrusting, die ter beschikking wordt gesteld 

door de club, op een ordentelijke manier wegleggen en niet zomaar op de grond 

zwieren tijdens training of een vervanging en na een wedstrijd. 

 



14. Voor en na de wedstrijd zorgt de coach samen met zijn spelers dat de wedstrijdtafel in 

orde is, dat de banken en stoelen op hun plaats staan, dat de ballen na de wedstrijd in 

het berghok worden gedaan. (wanneer er na hun wedstrijd nog competitie is laten we 

natuurlijk alles staan, maar zorgen ervoor dat de lege drinkflessen worden opgeruimd 

!!) 

 

15. Coaches zijn verantwoordelijk voor uitlatingen van spelers op de bank. Uiteraard 

verwachten we dat de spelers op de bank geen commentaar leveren op andere spelers, 

de coach en scheidsrechters. 

 

16. De coaches zorgen voor een goede verstandhouding met de mensen die tafelfuncties 

doen, ploegverantwoordelijke en ouders van spelers. 

 

17. Zij hebben steeds het recht om een gesprek aan te vragen met de sportraad of 

bestuursraad om over bepaalde zaken te discussiëren. 

 

18. De coaches zorgen samen met de ploegverantwoordelijke dat de licenties en medische 

fiches in orde zijn voor de eerste officiële wedstrijd. 


