
Gedragscode trainers/begeleiders 
 

- Ik draag de waarden van RugbyRSL (respect, discipline, fair-play, passie & vriendschap) hoog 

in het vaandel en leer deze ook aan mijn spelers. Ik besef dan ook dat ik een 

voorbeeldfunctie heb binnen de club. 

- Ik zorg dat mijn spelers kunnen sporten in een veilige omgeving. 

- Ik zorg dat mijn trainingen gevarieerd, goed voorbereid en aangepast zijn aan het niveau van 

mijn spelers en het vormingsplan van de club. Ik voorzie een stijgende groei naargelang het 

seizoen vordert. 

- Ik respecteer de afspraken die gemaakt zijn met de club, spelers en ouders. 

- Ik licht mijn spelers en hun ouders in bij wijzigingen aan de trainings- en wedstrijdkalender. 

- Ik heb respect voor het materiaal van de club en ben verantwoordelijk voor het 

wedstrijdmateriaal. 

- Ik zorg ervoor dat het veld na de training of wedstrijd netjes wordt opgeruimd. 

- Ik ben verantwoordelijk voor het regelen van het vervoer bij uitwedstrijden. 

- Ik verzorg het invullen en afhandelen van het wedstrijdformulier. 

- Ik benadeel geen enkele speler. 

- Ik ga zorgvuldig en correct om met persoonlijke gegevens van leden. 

- Ik respecteer en geef geen beledigende commentaar op spelers, ouders, scheidsrechters, 

supporters, tegenstanders etc. 

- Ik accepteer dat mijn spelers fouten maken, dit is een deel van het leerproces. 

- Ik leef de regels van het rugbyspel na en probeer deze niet te omzeilen. 

- Ik neem grensoverschrijdend gedrag (pesten, geweld, seksueel overschrijdend gedrag) 

ernstig en doe hier dan ook melding van bij het Bestuursorgaan als dit voorvalt. Indien nodig 

verwijs ik door naar de vertrouwenspersoon in de club. 

- Ik neem deel aan elke trainersvergadering, tenzij ik een geldige reden heb om afwezig te zijn. 

Deze reden geef ik – in de mate van het mogelijke – 24u op voorhand door aan de 

jeugdcoördinator/bestuurder. 

- Ik behaal via World Rugby de online certificaten mbt First Aid, Concussion Awareness en 

Covid Awareness for Coaches, en stuur deze door naar het bestuur opdat deze kunnen 

doorgestuurd worden naar Rugby Vlaanderen. 

 

Deze gedragscode wordt door elke trainer/begeleider ondertekend en gedateerd met de vermelding 

“Gelezen en goedgekeurd”. 


