
 

GEDRAGSCODE SPELERS 

De sporter:  
 
IS OPEN: Wanneer je iets wordt gevraagd, iets te doen wat tegen je eigen gevoel, je normen en 
waarden ingaat, meld dit, bijvoorbeeld bij het bestuur. Voor vragen en meldingen kun je ook 
terecht bij het vertrouwenspunt sport. Ook wanneer je wordt benaderd om vals te spelen, meld 
dit.  
 
TOONT RESPECT: Voor de tegenstander(s), je teamgenoten, de scheidsrechter, je trainers, de 
toeschouwers en ieder ander. Let op je taalgebruik en hoe je je aan anderen presenteert. Geef 
iedereen het gevoel dat hij of zij zich vrij kan bewegen.  
 
RESPECTEERT AFSPRAKEN: Kom op tijd, meld je (tijdig) af, luister naar instructies en houd je 
aan de regels.  
 
GAAT NETJES OM MET DE OMGEVING: Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen, laat 
de kleedkamer netjes achter. Ruim de materialen op. Gooi afval in de afvalbakken.  
 
BLIJFT VAN ANDEREN AF: Raak buiten de normale sportbeoefening, niemand tegen zijn of haar 
wil aan.  
 
HOUDT ZICH AAN DE REGELS: lees de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en alle 
andere afspraken, en houd je daar ook aan.  
 
TAST NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN: Pest niet. Onthoud je van discriminerende, kleinerende 
of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Sluit niemand buiten en wees tolerant. 

DISCRIMINEERT NIET: Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke 
gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere 
kenmerken.  
 
IS EERLIJK en SPORTIEF: Speel niet vals, gebruik geen verbaal of fysiek geweld, gebruik geen 
doping. Doe niet mee aan het fixen van een wedstrijd, competitie of record. Fix ook geen 
sportmoment, zoals de eerste uitgooi.  IJCU Dragons handhaaft de waarden van Fairplay en 
Respect zoals vastgelegd door IJSHOCKEY NEDERLAND 
https://www.ijshockeynederland.nl/organisatie/fairplay-respect 
 



 
 
MELDT OVERTREDINGEN VAN DEZE GEDRAGSCODE: Meld overtredingen van deze code bij het 
bestuur en/of de vertrouwenscontactpersoon van de sportvereniging. Voor vragen en 
meldingen kun je ook terecht bij het IJCU Dragons vertrouwenspunt sport Person Anneke 
Harmsen, vertrouwenspersoon@ijcudragons.nl. 
 

NB: Zijn bepaalde feiten vertrouwelijk met je gedeeld schend dan dit vertrouwen niet. Wanneer 
echter de belangen van een lid ernstig in het geding zijn, raadpleeg dan een derde, bel 
bijvoorbeeld met het vertrouwenspunt sport.  

CODE OF CONDUCT FOR PLAYERS 
The Player:  
 
IS OPEN: When you are asked to do something that goes against your own feelings, your norms 
and values, report this, for example to the board, or the confidential support person for the 
IJCU Dragons.  Furthermore, If you are approached to cheat, report this.  
 
RESPECT: Show respect towards your opponent(s), your teammates, the referees, your trainers, 
the spectators and everyone else. Pay attention to both your verbal language use as well as 
body language and the way you present yourself.  Make sure everyone feels welcome and that 
they can move freely in the club.   
 
RESPECTS APPOINTMENTS: Be on time, cancel (on time), listen to instructions and stick to the 
rules.  
 
RESPECT THE ENVIRONMENT: Do not break anything and respect everyone's property.  Please 
leave the locker room tidy and clean up the training materials used.  Remember to also throw 
all rubbish in the garbage cans.  
 
DO NOT TOUCH OTHER PEOPLE: Do not touch anyone against his or her will outside of normal 
sports practice.  
 
OBEY THE RULES: Read and abide by the game rules, house rules, this code of conduct, and all 
other agreements made between players and the club.  
 
DO NOT BULLY: Do not bully. Refrain from discriminatory, belittling or intimidating comments 
and behavior. Do not exclude anyone and be tolerant of all. 
 
DOES NOT DISCRIMINATE: Do not discriminate on the basis of religion, belief, political 
affiliation, race, gender, sexual orientation, cultural background, age or other characteristics.  
 



BE HONEST AND SHOW GOOD SPORTSMANSHIP: Do not cheat, use verbal or physical abuse, 
or any form of doping. Do not participate in match fixing, competition or record fixing.  IJCU 
Dragons uphold the values of Fairplay and Respect as stipulated by IJSHOCKEY NEDERLAND 
https://www.ijshockeynederland.nl/organisatie/fairplay-respect.  
 
REPORT ANY VIOLATIONS FROM THIS CODE OF CONDUCT: Report violations from this code to 
the board and/or the sports association's confidential contact person. For questions and 
reports, you can also contact the IJCU Dragons Sports Confidential Person Anneke Harmsen, 
vertrouwenspersoon@ijcudragons.nl. 
 
Note: If certain facts are shared with you in confidence, do not violate this confidence. 
However, if you are concerned and find it in the best interest of the member, then please 
consult a third party, for example, call the Sports Confidential Contact Point.  
 
 


