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Gedragscode voor sporters  

 
Sportiviteit 

 Ik gebruik geen doping noch stimulerende middelen.  
 
 Ik gebruik noch bezit drugs in het sportcomplex. 

 
Competitie 

 Ik heb respect voor de tegenstander en zijn niveau. Ik ben altijd sportief ook al 
zijn anderen dat niet. Ik bedank de tegenstander voor een sportieve wedstrijd 
en ik feliciteer de tegenstander met een behaalde overwinning. 

 
Punctualiteit  

 
 Ik kom toe voor de aanvang van de schermles en zorg dat ik in gepaste kledij 

klaar ben om de les aan te vatten op het verwachte uur.  
 

Attitude 
 Ik laat me niet ontmoedigen door een nederlaag. 

 
 Ik neem deel omdat ik dat graag wil. Het is niet de beslissing van mijn ouders 

of onder druk van de trainer. 
 

 Ik gebruik geen alcohol of tabak gedurende de schermtrainingen.  
 

Respect  
 Ik groet de trainer  bij het begin en einde van de training.  

 
 Ik behandel iedereen gelijk, ongeacht godsdienst, levensovertuiging, politieke 

gezindheid, seksuele geaardheid, nationaliteit, handicap, taal, ras, niveau,  
geslacht of op welke grond dan ook.  

 
 Respect in het schermen is beleefdheid, bescheidenheid, 

doorzettingsvermogen maar ook zelfbeheersing.  
 

 Ik draag zorg voor het materiaal van de club. 
 

 Ik respecteer het werk van iedereen die het mogelijk maakt dat ik kan  trainen 
en wedstrijden kan spelen. Trainers en arbiters zijn er om me te helpen. Ik zal 
hun beslissingen accepteren en respect tonen voor hen. 

 
 Ik gebruik bij voorkeur een hervulbare drinkbus en indien ik toch afval maak 

gooi ik mijn afval in de afvalbakken. 
 

Clubgevoel 
 Ik vertegenwoordig Schermclub Parcival door het uitdragen van de clubkledij 

en club badge. Als competitieschermer draag ik mijn club vest en club kousen 
op verplaatsing. 

 
Inbreng 



 Ik weet dat mijn inbreng in het beleid van de schermclub geapprecieerd wordt 
en welkom is. Inbreng betreffende het bestuur, de trainers etc. kan ik naar 
secretaris@schermclubparcival.be sturen.  

 
Veiligheid 

 Ik licht door middel van mijn medische fiche aan de start van het seizoen mijn 
gezondheidstoestand toe.  

 
 Tijdens het trainen weet ik dat sieraden, piercings en dergelijke een verhoogd 

letselrisico opleveren voor de drager of anderen. Ik neem hierin mijn 
verantwoordelijkheid: ik verwijder ze of plak ze af. 

 
 Tijdens het trainen draag ik de voorgeschreven beschermingsmaterialen om 

letsels en kwetsuren te voorkomen. 
 

Authenticiteit 
 Binnen Schermclub Parcival kan iedereen zijn wie hij wenst te zijn. Ik 

discrimineer, scheld, treiter, pest of kwets niemand in de schermzaal en 
daarbuiten (ook niet online). Hiervoor is er binnen Schermclub Parcival geen 
plaats.  

 
Loyaliteit 

 Als schermer neem ik actief deel aan de club evenementen, bijvoorbeeld als. 
als vrijwilliger in de organisatie.  

 
 Als competitief schermer neem ik deel aan de tornooien die door de club 

georganiseerd worden. 
 

 Als recreatief of competitief schermer draai ik minstens 1 shift tijdens een van 
de club evenementen (een tornooi (cafetaria, opbouw, afbraak) of een 
eetactiviteit). 
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Gedragscode voor trainers 
 

 
Participatie  

 Als lid van Schermclub Parcival neem ik deel aan de clubactiviteiten.  
 

Attitude 
 Ik breng mijn schermers een sportieve attitude bij. Ik leer hen te schermen om 

te winnen maar ik leer hen ook hoe zich waardig te gedragen wanneer ze 
verliezen. 
 

 Ik heb een voorbeeld functie en om die reden ben ik zelf steeds tijdig aanwezig, 
bereid ik me goed voor, gedraag ik me op een professionele manier en ben ik 
transparant en aanspreekbaar. 

 
 Ik gebruik geen alcohol noch tabak tijdens het trainen van de leden.  

 
 Ik let er op dat getalenteerde schermers de extra ondersteuning krijgen die ze 

nodig hebben om zich verder te ontwikkelen, maar ik geef ook de nodige 
aandacht aan minder getalenteerde of minder competitieve schermers. 

 
Respect 

 Ik behandel mijn leerlingen met respect. Ik roep niet en maak een leerling 
nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd verliezen. 
 

 Ik behandel elk lid gelijk, ongeacht godsdienst, levensovertuiging, politieke 
gezindheid, seksuele geaardheid, nationaliteit, handicap, taal, ras, niveau,  
geslacht of op welke grond dan ook.  
 

 Ik houd het gebruik van doping en stimulerende middelen tegen en ontmoedig 
jongeren om hieraan te beginnen. 

 
 Ik leer mijn leerlingen dat ze op hun beurt respect moeten hebben voor de 

tegenstander, voor de beslissingen van de scheidsrechter en voor de trainer 
van de tegenstander. 

 
Coördinatie 

 Als trainer volg ik niet alleen mijn taakomschrijving maar bewaar ik ook de 
orde en volg de praktische regels opgelegd door de beheerder van de 
sportaccommodatie en het bestuur.  

 
Inbreng 

 Als trainer deel ik mijn inbreng rond de clubwerking met het bestuur. Dit 
omdat trainers op de eerste lijn staan en van cruciaal belang zijn en deze 
inbreng dus als zeer nuttig wordt ervaren.  

 
Veiligheid 

 Ik let er op dat het gebruikte materiaal voldoet aan de veiligheidseisen en 
geschikt is voor de leeftijd en de vaardigheid van de jongeren. Zo nodig wijs ik 
de clubverantwoordelijke, de leerling of diens ouders daar op. 

 
 Ik leer mijn leerlingen respect te hebben voor het materiaal en de 

accommodatie. Ik wijs hen er op dat ze na een training of wedstrijd het 



materiaal mee moeten helpen opbergen en dat de zaal netjes moet worden 
opgeruimd. Ook met hun eigen materiaal moeten ze zorgvuldig omgaan. 

 
Authenticiteit 

 Hoewel elke trainer zijn eigen stijl heeft en vrij ben mijn les vorm te geven, 
houd bij de indeling en opbouw van mijn lessen rekeningen met de leeftijd, de 
vaardigheid, de ervaring en de fysieke gesteldheid van de leerlingen. 

 
Loyaliteit 

 Ik vertegenwoordig de club door de clubkleuren uit te dragen via de club T-
shirt.  

 
 Als trainer draai ik minstens 1 shift tijdens een van de club evenementen (een 

tornooi (cafetaria, opbouw, afbraak) of een eetactiviteit). 
 
 

  



Gedragscode voor ouders 
 
Participatie 

 Als ouder van een kind dat schermt bij Schermclub Parcival neem ik deel aan 
de clubactiviteiten. 

 
Attitude 

 Ik moedig mijn kind aan om volgens de regels te spelen en afspraken na te 
komen. 

 
 Ik leer mijn kind dat het resultaat van elke wedstrijd moet worden 

geaccepteerd. Ik ben ook zelf sportief en aanvaard het resultaat van elke 
wedstrijd. 

 
Respect 

 Ik zorg dat mijn kind respectvol omgaat met clubmateriaal.  
 

 Ik zorg dat mijn kind tijdig in de zaal is om de training aan te vatten. Ik haal 
ook mijn kind tijdig op na de training. Indien mijn kind op eigen benen naar de 
training kom, spreek ik met de trainer af wanneer ik meekom of hoe ik te 
bereiken ben zodat er een aanspreekpunt is voor de trainers.  

 
 Ik toon respect voor de tegenpartij, de scheidstrechters en hun beslissingen, 

de coaches en de andere ouders. Ik geef deze waarden mee aan mijn kind. 
 

 Hoewel ik me afzijdig hou ten opzichte van de begeleiding van de leden door 
trainers, moedig ik de schermer aan. Wel wetend dat ik niet de coach ben en 
dat meerdere coaches op eenzelfde moment voor verwarring zorgen bij de 
schermer.  

 
Clubgevoel 

 Ik toon interesse in het schermen van mijn kind en weet dat ik steeds welkom 
ben om vragen te stellen of te komen kijken.  

 
 Ik bespreek problemen met trainers en eventueel nadien met het bestuur.  

 
Inbreng 

 Ik erken de waarde en het belang van alle vrijwilligers en kaderleden van de 
vereniging die hun vrije tijd geven om het schermen van uw kind mogelijk te 
maken. Waardering hiervoor doet wonderen. En als er eens een foutje wordt 
gemaakt, is begrip belangrijk. Immers, wie werkt laat wel eens een steekje 
vallen. 

 
Veiligheid 
 

 Ik betaal steeds tijdig het lidgeld zodat mijn kind met licentie kan schermen en 
daardoor ook verzekerd is en bezorg het medisch attest onverwijld wanneer 
mij daarnaar wordt gevraagd. 

 
Authenticiteit 

 Ik heb een voorbeeld functie voor mijn kinderen en andere schermers. Om die 
reden vermijd ik het gebruik van grof, beledigend taalgebruik aan het adres 
van spelers, trainers, coaches, scheidsrechters. Ik behandel iedereen gelijk, 
ongeacht godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, seksuele 



geaardheid, nationaliteit, handicap, taal, ras, niveau,  geslacht of op welke 
grond dan ook.  

 
Loyaliteit 

 Als ouder van een kind dat competitie schermt draai ik minstens 2 shiften 
tijdens een van de club evenementen (een tornooi (cafetaria, opbouw, 
afbraak) of een eetactiviteit). 

 
 Als ouder van een kind dat schermt draai ik minstens 1 shift tijdens een van 

de club evenementen (een tornooi (cafetaria, opbouw, afbraak) of een 
eetactiviteit). 

 
 
  



Gedragscode voor de Scheidsrechters 
 

Participatie  
 Als scheidsrechter van Schermclub Parcival neem ik deel aan de 

clubactiviteiten.  
 

Attitude 
 Ik heb een voorbeeldfunctie voor onze jongeren en handel als zodanig. 

 
 Ik gebruik geen alcohol noch tabak tijdens het uitvoeren van mijn opdracht als 

scheidsrechter. 
 

 Ik ben ten alle tijden gepast gekleed. Ik vermijd hierbij ook uiterlijke 
kenmerken, zoals clubkleding, die enige partijdigheid kunnen suggereren 

 
Respect 
 

 Ik heb respect voor de schermers, ouders en trainers en behandel iedereen 
gelijk ongeacht godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, seksuele 
geaardheid, nationaliteit, handicap, taal, ras, niveau,  geslacht of op welke 
grond dan ook.  

 
Coördinatie 

 Ik pas de regels toe volgens de richtlijnen van de federatie en beoordeel ze in 
het licht van het niveau en de kwaliteit van een wedstrijd. 

 
Inbreng 

 Als scheidsrechter deel ik mijn inbreng rond de clubwerking met het bestuur.  
 

Veiligheid 
 Ik let er op dat het gebruikte materiaal voldoet aan de veiligheidseisen en 

geschikt is voor de leeftijd en de vaardigheid van de jongeren. Zo nodig wijs ik 
de clubverantwoordelijke, de leerling of diens ouders daar op. 

 
 Ik leer mijn leerlingen respect te hebben voor het materiaal en de 

accommodatie. Ik wijs hen er op dat ze na een training of wedstrijd het 
materiaal mee moeten helpen opbergen en dat de zaal netjes moet worden 
opgeruimd. Ook met hun eigen materiaal moeten ze zorgvuldig omgaan. 

 
Authenticiteit 

 Ik ben eerlijk, beleefd en beslist bij het constateren van fouten. 
 

 Ik vermijd ongepast taalgebruik. 
 

 Ik veroordeel elk gebruik van zowel fysiek als verbaal geweld. 
 

 Ik sta open voor feedback en leer van mijn fouten.  
 
Loyaliteit 

 Als scheidsrechter draai ik minstens 1 shift tijdens een van de club 
evenementen (een tornooi (cafetaria, opbouw, afbraak) of een eetactiviteit). 

 
 
 



Gedragscode voor de Bestuurders 
 

Participatie  
 Als bestuurder van Schermclub Parcival neem ik deel aan de clubactiviteiten.  

 
Attitude 

 Ik heb een voorbeeldfunctie en dien altijd als zodanig te handelen 
 

 Ik gedraag me op een professionele manier, ben aanspreekbaar en 
transparant. 

 
Respect 

 Ik heb respect voor alle leden, bestuurders, trainers en scheidsrechters in de 
club en behandel iedereen gelijk ongeacht godsdienst, levensovertuiging, 
politieke gezindheid, seksuele geaardheid, nationaliteit, handicap, taal, ras, 
niveau,  geslacht of op welke grond dan ook.  

 
Clubgevoel 

 Ik sta open voor vragen van schermers, ouders, trainers en scheidsrechters.  
 

 Als bestuurder van Schermclub Parcival kijk ik naar de mogelijkheden en 
ondersteuning om clubactiviteiten mogelijk te maken. 

 
Inbreng 

 Ik creëer de mogelijkheid voor schermers, scheidsrechter en trainers om 
zichzelf verder te ontwikkelen op gebied van coaching, wedstrijdbegeleiding, 
wedstrijdleiding etc. 

 
 Ik zorg ervoor dat ouders, trainers, sponsors, deelnemers, vrijwilligers, etc. 

zich bewust zijn van hun invloed en verantwoordelijkheid m.b.t. fair play in 
sport en spel. 

 
Veiligheid 
 

 Bij vragen vanwege trainers, scheidsrechters, schermers of ouders over (het 
gebrek aan) veiligheidsaspecten, reageer ik kordaat met gepaste acties. 

 
Authenticiteit 

 Ik voer een beleid gericht op sportiviteit en fair play. 
 

 Ik houd toezicht op een correcte en consequente naleving van de waarden en 
normen door alle betrokkenen. 

 
Loyaliteit 

 Als bestuurder draai ik minstens 1 shift tijdens een van de club evenementen 
(een tornooi (cafetaria, opbouw, afbraak) of een eetactiviteit). 

 
 

 


