
 

 

        
 

   GEDRAGSREGELS K.V. MAKKUM 
 
 
Iedereen die lid is, lid wil worden, zowel bestuursleden, jeugdleden, ouders/opvoeders, vrijwilligers 
coaches en scheidsrechters wordt (worden) geacht op de hoogte te zijn van de gedragsregels.. 
Wij verwachten dat de gedragsregels door iedereen worden uitgedragen en nageleefd. Wij gaan er 
vanuit dat een ieder elkaar hierop durft aan te spreken. Goede omgangsvormen vormen het 
uitgangspunt binnen onze vereniging. 
Met dit document wil K.V. Makkum haar leden handvaten geven voor een “sportief sportklimaat”. 
Een sportklimaat waarin een ieder op een plezierige en onbezorgde manier kan deelnemen en 
genieten van de kaatssport. Ús keatsspultsje 
  

Gedragsregels Leden:  

1. Speel de wedstrijd met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders. 
2. Onbehoorlijk taalgebruik of agressieve gebaren worden niet geaccepteerd. 
3. Speel sportief volgens de geldende wedstrijdregels. 
4. Vind eerlijkheid en plezier in het spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk. 
5. Aanvaard de beslissingen van de keurmeester en/of (club)scheidsrechter. 
6. Beïnvloed de keurmeester en/of scheidsrechter niet door onbehoorlijke taal te gebruiken. 
7. Wees blij bij een overwinning en laat je niet ontmoedigen door een nederlaag. 
8. Geef elkaar een hand na de partij zowel bij een gewonnen als bij een verloren wedstrijd. 
9. Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te spelen of op te 

treden. 
10. Wijs je medespeler of tegenstander gerust op onsportief of onplezierig gedrag, maak het 

bespreekbaar. 
11. Je nuttigt (18+) geen alcoholische dranken tijdens de wedstrijd. 
12. Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat er binnen de vereniging de 

mogelijkheid bestaat om te trainen en om wedstrijden te spelen.  

Gedragsregels Ouders/Verzorgers: 

1. Bedenk dat kinderen kaatsen voor hun eigen plezier. 
2. Moedig uw kind altijd aan om eerlijk en volgens de regels te spelen. 
3. Laat het spel bij de kinderen, voorkom bemoeienis bij elke actie. 
4. Complimenten geven vergroot zelfvertrouwen en plezieren is beter dan elke fout benoemen. 
5. Positief stimuleren om iets te leren en te proberen is beter dan pushen op prestatie en winnen; 

het voorkomt onnodige teleurstelling, winnen en verliezen horen beide bij het spel. 
6. Verander een nederlaag in een overwinning door uw kind te helpen te werken aan een grotere 

vaardigheid en het worden van een goede kaats(t)er. 
7. Maak het kind nooit belachelijk en geef het geen uitbrander als het een fout heeft gemaakt of een 

wedstrijd heeft verloren. 
8. Bedenk dat kinderen het beste leren door te zien en na te doen. Applaudisseer voor goed spel van 

beide teams. 
9. Val een beslissing van een scheidsrechter e.d. niet in het openbaar af en trek nooit de integriteit 

van dergelijke personen in twijfel. 
10. Ondersteun alle pogingen om verbaal en fysiek misbruik tijdens het kaatsen door de jeugd te 

voorkomen. 
11. Erken de waarde en het belang van coaches en trainers. Zij geven hun tijd en kennis om het 

kaatsen van uw kind mogelijk te maken. 


