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Toetreden tot KHC Leuven is lid worden van een sportvereniging waarin iedereen volgens zijn 

of haar niveau hockey speelt of zijn of haar kind hierbij ondersteunt. Sportieve ontwikkeling, 

een familiale sfeer en respectvol omgaan met elkaar, zijn voor onze club erg belangrijk. 

 

Daarom beperkt lid worden van onze club zich niet enkel tot het betalen van lidgeld. De steun, 

inzet en het enthousiasme van spelers en ouders zijn onontbeerlijk voor de goede werking van 

de club. 

 

Binnen elke vereniging is het belangrijk om afspraken te maken over wat wel en niet past 

binnen de clubcultuur. We vatten de gedragscode hier samen, zodat het voor alle betrokken 

partijen duidelijk is wat er van hen verwacht wordt.  

 

Voor het verzekeren van eenieders welbevinden heeft elk lid ook toegang tot de 

vertrouwenspersoon van de club.  

Onze kernwaarden 

‘Respect en fairplay op en naast het veld en bovenal spelplezier!’ Dit is een slogan die wij 

als Leuvense club hoog in het vaandel dragen om zo een positieve en familiale sfeer op en 

naast het veld te kunnen bewaren. Onze kernwaarden zijn dan ook: 

• respect (voor elkaar, voor de tegenstander, voor officials, voor onze infrastructuur, de 

buren en onze omgeving); 

• veilig sporten; 

• fairplay; 

• familiale en sociale sfeer; 

• engagement;  

• sportieve en gezonde ontwikkeling op ieders niveau. 

Algemeen 

Elk lid van KHC Leuven zal zich houden aan de op hem van toepassing zijnde bepalingen van 

FIH, KBHB, Sport Vlaanderen en KHC Leuven vzw.  

Als clublid dat KHC Leuven vertegenwoordigt bij wedstrijden en andere evenementen die door 

onze club worden georganiseerd of waaraan een lid of ploeg van KHC Leuven deelneemt, 

verwachten wij dat je volgende gedragsregels respecteert: 

• Behandel iedereen altijd met respect. Respecteer de rechten, de waardigheid en de 

waarde van elke persoon, ongeacht hun geslacht, leeftijd, nationaliteit, 

geaardheid,  bekwaamheid, culturele achtergrond of religie. 

• Aanvaard en respecteer de grenzen van anderen, zowel volwassenen als jongeren. In 

onze club is er geen plaats voor pestgedrag, racisme, intimidatie, machtsmisbruik, 

fysiek of verbaal geweld of ongepast (seksueel) gedrag. 

mailto:info@khcl.be
mailto:info@khcl.be
mailto:info@khcl.be


 

KHC Leuven - Hertogstraat 203 - 3001 Heverlee - info@khcl.be  Pagina 3 

• Meld grensoverschrijdend gedrag, zowel bij jezelf, je kind als bij anderen via de 

vertrouwenspersoon van de club. 

• Draag fairplay hoog in het vaandel. Gedraag je te allen tijde op een sportieve manier, 

wees onpartijdig, onbevooroordeeld en integer en dat tegenover spelers, ouders, 

bezoekers, trainers, coaches, officials en alle vrijwilligers. 

• Wees hoffelijk en open voor dialoog. Vermijd het gebruik van obscene, beledigende 

taal en/of obscene gebaren die spelers, officials of toeschouwers kunnen beledigen. 

• Plaats de veiligheid en het welzijn van de spelers boven alles, zowel tijdens trainingen 

als wedstrijden.  

• Respecteer de prestaties en beslissingen van de scheidsrechters of andere officials. 

Misbruik, bedreig of intimideer een scheidsrechter of official niet . 

• Houd je aan het antidopingbeleid dat wordt aanbevolen door de KBHB. Gebruik ook 

geen andere verboden middelen.  

• Maak geen publieke opmerkingen of (sociale) media-aankondigingen in naam van KHC 

Leuven zonder voorafgaande toestemming van het clubbestuur. 

• Verspreid, onder meer op sociale media, geen berichten, opmerkingen, commentaren, 

kritiek, verwijten noch beschuldigingen die aanleiding kunnen geven tot polemiek, 

klachten of zelfs veroordelingen waarvoor de club, de bestuurders of haar 

gemandateerden ter verantwoording kunnen worden geroepen. Vermijd situaties die 

kunnen leiden tot belangenconflicten.  

• Doe niets wat de hockeysport, de KBHB of haar aangesloten clubs, KHC Leuven en 

haar leden, competitie, toernooien, sponsoren, officiële leveranciers of licentiehouders 

nadelig beïnvloedt of tegenspreekt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elke illegale 

daad of enige daad van oneerlijkheid of fraude. Wed niet op de uitkomst of op een 

ander aspect van een hockeywedstrijd of competitie. Probeer geen gekunsteld 

resultaat te behalen voor een wedstrijd of competitie, of anderszins op ongepaste wijze 

het resultaat  of een ander aspect van een wedstrijd of een wedstrijd te beïnvloeden. 

• Respecteer de infrastructuur en faciliteiten van de clubs, zowel bij thuis- als 

uitwedstrijden. 

• Begrijp dat inbreuken op deze gedragscode niet zonder gevolg blijven. In geval van 

inbreuken, is het tuchtreglement van KHC Leuven van toepassing.   

Gedragscode voor spelers 

• Speel te allen tijde volgens de officiële regels en de hockey fair-play. Zorg ervoor dat 

het hockeyspel niet in diskrediet wordt gebracht door je acties. Overtreed de spelregels 

niet moedwillig. 

• Maak tijdens het spelen geen ongepast en/of fysiek contact met andere spelers of 

officials. 

• Breng niet opzettelijk kwetsuren of letsels aan bij andere spelers. 

• Erken dat de tegenstander soms sterker is. Verlies met nederigheid en win met 

bescheidenheid. 
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• Gebruik geen alcohol, tabak of verboden middelen tijdens wedstrijden op en naast het 

veld.  

• Respecteer de beslissing van de scheidsrechters en andere officials. 

• Respecteer alle vrijwilligers die zich in hun vrije tijd voor jou en de club inzetten: je 

trainers, coach, scheidsrechters, officials  en alle andere vrijwilligers. 

Gedragscode voor ouders/voogden 

• Wees een positief rolmodel. 

• Moedig alle spelers positief aan, niet alleen je eigen kind. Steun hen in hun inzet en 

sportieve doelstellingen. Praat met je kind zowel over zijn/haar ambities als 

ontgoochelingen. 

• Wees fier op je kind, de ploeg, de club, ongeacht winst of verlies. 

• Respecteer trainers en coaches in hun opdracht en houd zelf enige afstand. Breng je 

kind niet in de war door zelf als extra coach/trainer op te treden, met soms tegenstrijdige 

aanwijzigen tot gevolg.  

• Maak geen negatieve opmerkingen over of tegen trainers of coaches. Bij vragen richt 

je je hiervoor tot de sportieve staf. 

• Begeef je niet op het veld tijdens trainingen en wedstrijden.  

• Gebruik geen verbaal of fysiek geweld ten aanzien van spelers, coaches, 

scheidsrechters, toeschouwers en andere vrijwilligers. Zorg ervoor dat je kind op elk 

moment een voorbeeld kan nemen aan jouw gedrag.   

• Respecteer de beslissing van de scheidsrechters en andere officials. 

• Respecteer de club-infrastructuur en faciliteiten zowel bij uit- als thuiswedstrijden. 

• Engageer je binnen de ploeg en de club. Een team vergt engagement van 

spelers/speelsters (aanwezigheid op training en wedstrijden) en betrokkenheid van 

ouders (organisatie & communicatie, coaching, arbitrage, carpooling, bardiensten, ...)  

waarbij het delen van taken onderling ervoor zorgt dat de tijdsbesteding haalbaar is 

voor allen. 

• (H)erken het clubbestuur,  de sportieve en organisatorische staf,  alle vrijwilligers. 

Gedragscode voor trainers, coaches, managers 

• Stimuleer de positieve sfeer en teamspirit in de ploeg.  

• Geef iedere speler de kans zich te ontwikkelen volgens zijn of haar mogelijkheden.  

• Meld iedere vorm van grensoverschrijdend gedrag. 

• Respecteer de grenzen van de spelers. Machtsmisbruik, pestgedrag, intimidatie, 

verbaal of fysiek geweld of (seksueel) grensoverschrijdend gedrag horen niet thuis op 

de club.  
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• Bepaal, in overleg met de speler, welke informatie vertrouwelijk is en respecteer die 

vertrouwelijkheid. 

Gedragscode voor scheidsrechters en andere officials 

• Wees punctueel, bekwaam en voorbereid en ken de spelregels grondig. 

• Toon respect  ten opzichte van spelers, de tegenstrever, officials en andere 

scheidsrechters. Wees onpartijdig, onbevooroordeeld en integer. 

• Gebruik  geen alcoholische dranken voor en tijdens wedstrijden waarin je aangesteld 

bent als official. Rook niet op het veld, voor, tijdens en na de wedstrijd.  

• Wees een positief rolmodel. 

• Accepteer verantwoordelijkheid voor je beslissingen. 

• Houd je aan alle relevante beleidsmaatregelen die door KHCL zijn gedocumenteerd in 

verband met je aanstelling bij een door KHCL georganiseerd evenement. 

Gedragscode voor de sportieve staf 

• Ondersteun de visie en het langetermijnbeleid van de club. Zorg voor professionele 

omkadering voor en begeleiding van jonge spelers. 

• Houd je aan het jeugdbeleidsplan, het jeugdplan en het jaarplan, gebaseerd op het 

Hockey4Life plan van de Vlaamse Hockey Liga (VHL). Leg de focus niet op presteren en winnen 

bij jonge spelers. 

• Geef alle spelers kansen om deel te nemen aan de hockeysport. 

• Zorg ervoor dat iedereen die bij de sport betrokken is, een prioriteit maakt van eerlijk spel. Kijk 

erop toe dat er geen ongeoorloofde middelen worden gebruikt.  

• Geef de mogelijkheid aan jonge mensen om deel te nemen aan de hockeysport, niet alleen als 

speler, maar ook als trainer, coach of scheidsrechter. 

• Begeleid trainers en coaches bij het uitvoeren van hun taken.  

• Wees alert voor signalen van ongepast gedrag en neem actie. Maak duidelijk dat misbruik 

maken van jongeren onaanvaardbaar is en zal leiden tot disciplinaire maatregelen. 

• Heb aandacht voor de ontwikkeling van alle spelers, competitie- én performanceploegen.  

• Wees een positief rolmodel. Jouw gedrag en opmerkingen moeten positief en ondersteunend 

zijn voor spelers, trainers, coaches en andere vrijwilligers. Draag je enthousiasme uit naar alle 

jeugdspelers. 

Gedragscode voor bestuursleden 

• Wees eerlijk, attent en open in alle omstandigheden. 

• Wees integer en transparant. 

• Wees aanwezig en aanspreekbaar. 

mailto:info@khcl.be
mailto:info@khcl.be
mailto:info@khcl.be


 

KHC Leuven - Hertogstraat 203 - 3001 Heverlee - info@khcl.be  Pagina 6 

• Wees professioneel in en aanvaard de verantwoordelijkheid voor je beslissingen en 

acties. 

• Wees je bewust van en houd je aan de normen, regels, voorschriften en beleidsregels 

van FIH, KBHB, Sport Vlaanderen, VHL en KHC Leuven. Onthoud je van gedrag dat 

KHC Leuven in diskrediet kan brengen. 

• Werk binnen de regels van de sport, inclusief nationale en internationale richtlijnen die 

van toepassing zijn op KHC Leuven. 

• Vergeet niet dat je er bent om alle clubleden van hun sport, actief en passief, te kunnen 

laten genieten. 

• Gebruik je betrokkenheid bij KHC Leuven niet om je eigen geloofsovertuigingen, 

gedragingen of praktijken te promoten waar deze niet stroken met die van KHC Leuven. 

• Geef alle spelers de kans om deel te nemen aan de hockeysport. 

• Zorg ervoor dat iedereen die bij de sport betrokken is, een prioriteit maakt van eerlijk 

spel. Kijk erop toe dat er geen ongeoorloofde middelen worden gebruikt.  

• Geef de mogelijkheid aan jonge mensen om deel te nemen aan de hockeysport, niet 

alleen als speler, maar ook als trainer, coach of scheidsrechter. 

• Geef het goede voorbeeld en wees een positief rolmodel, voor ouders, coaches en 

vooral voor jongeren.  

• Onthoud je van elke vorm van intimidatie van anderen. 

• (H)erken alle vrijwilligers die hun kostbare tijd inzetten voor de club. 
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