
Huishoudelijk reglement RugbyRSL 
 

Het doel van dit huishoudelijk reglement is om alle betrokken personen te beschermen en het 

publieke vertrouwen in de rugbysport in het algemeen te behouden. We begrijpen dat de omgang 

tussen trainers, begeleiders en spelers zich niet in detail laat regelen. Zeker niet indien er lichamelijk 

contact nodig is in de vorm van instructie, correctie, hulp of ter voorkoming van een onveilige 

situatie.  

Dit betekent echter niet dat er geen bepaalde uitgangspunten, afspraken en gedragsregels moeten 

zijn waar de grens tussen geoorloofd en ongewenst gedrag van trainers/begeleiders in concrete 

situaties wordt vastgelegd. 

 

1. Inleiding 

Binnen de rugbysport zijn normen en waarden heel belangrijk. Daarom wil RugbyRSL actief werken 

aan deze bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers, verzorgers, ouders en supporters. 

RugbyRSL is en blijft een ontmoetingsplaats waar sporters samen met plezier en voldoening kunnen 

spelen. Dit kan enkel door het respecteren van duidelijke gedragsregels, die niet alleen worden 

uitgedragen door bestuur, trainers, begeleiders en ouders, maar die ook terugkeren in het gedrag 

van senioren als voorbeeldfunctie voor de jeugd. Bij overtreding van de regels kunnen sancties 

volgen. 

2. Algemeen 

Deze gedragscode geldt voor alle leden, ouders, vrijwilligers en bezoekers bij RugbyRSL. Deze kan nog 

aangevuld worden met specifieke gedragsregels per doelgroep (spelers, bestuur, vrijwilligers etc.). 

3. Doelstelling als club 

Binnen RugbyRSL wil men alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo veel en zo goed 

mogelijk laten genieten van rugby. Als club streven we ernaar om alle teams op een dusdanig niveau 

te laten trainen en te laten deelnemen aan de competitie zodat men zich positief ontwikkelt, zowel 

sportief als sociaal. Daarom dragen wij als club de volgende 5 waarden uit: respect, discipline, fair-

play, passie en vriendschap. Deze waarden vormen de basis van RugbyRSL. 

4. Respect 

Treating others with respect (team-mates, opponents, match officials, volunteers etc.) is a key to 

success. 

 Respect voor de trainer: trainers en begeleiders steken heel wat tijd in hun voorbereiding 

buiten de cluburen. We respecteren dan ook de trainer tijdens de training, letten goed op en 

gedragen ons voorbeeldig.  

 Respect voor de tegenstander: we blijven ten allen tijde sportief, ook als anderen dit niet 

zijn. 

 Respect voor de scheidsrechter: we hebben altijd respect voor de scheidsrechter, ook als 

deze een fout maakt of we niet akkoord zijn met zijn/haar beslissing. Verbale of non-verbale 

kritiek op de scheidsrechter door eender wie binnen RugbyRSL (spelers, trainers, supporters 

etc.) wordt niet getolereerd.  



- Respect voor de vrijwilliger: elk lid draagt zijn steentje bij aan de clubwerking. RugbyRSL is 

een club die leeft door al zijn vrijwilligers. Daarom vragen we geregeld aan onze leden om 

ook naast het veld eens een handje toe te steken. 

 Respect voor het materiaal: nieuw materiaal kopen kost veel geld. We dragen dan ook zorg 

voor al het beschikbare materiaal. 

 

5. Discipline 

Discipline is a quality, a key to success in any area of life. Rugby teaches players the importance of 

maintaining a consistent and obedient approach toward achieving one’s goals. 

 Aanwezigheid: elke speler is elke training en wedstrijd aanwezig, tenzij door ziekte of een 

andere geldige reden. Indien men niet aanwezig kan zijn, dan wordt de trainer verwittigd via 

Twizzit, minimum 2 uur vooraf. Bij een blessure verwachten we aanwezigheid bij tactische 

besprekingen en teammeetings. 

 Wees op tijd: 15 minuten op voorhand aanwezig op training, bij wedstrijddagen aanwezig op 

het afgesproken uur en de afgesproken plaats. 

 Bescherming: ten allen tijde is een speler verplicht om zijn bitje bij te hebben op training en 

op wedstrijd. 

 Cluboutfit op training 

 Opruimen van materiaal: na een training/wedstrijd helpt iedereen met het opruimen van het 

materiaal. Hoe meer mensen er helpen, hoe sneller alles is opgeruimd. 

 Hygiëne: elke speler is verplicht zijn persoonlijke hygiëne te onderhouden. Daarnaast wordt 

ook het clubhuis proper gehouden. Rugbyschoenen zijn dan ook niet toegelaten in het 

clubhuis. Indien er extra richtlijnen worden vermeld binnen de faciliteiten van RugbyRSL, dan 

dienen deze nageleefd te worden. 

 Afval: iedereen ruimt zijn eigen afval op en smijt dit in de desbetreffende vuilniszak. 

 Afspraken: gemaakte afspraken zijn er om nagekomen te worden. 

 

6. Fair-play 

Rugby, a hooligans game played by gentlemen. 

- De winnaar is degene die tegen zijn verlies kan: we gedragen ons altijd sportief, ook als 

anderen minder sportief zijn. 

- Integriteit: wie niet eerlijk kan zijn tegenover zijn eigen ploegmaats, heeft weinig te zoeken 

bij RugbyRSL. Integriteit staat centraal in het rugbyspel. Hier behouden en ontwikkelen 

spelers karakter, eerlijkheid en fair-play in de meest uitdagende situaties. 

 

7. Passie 

It’s the passion for the game and everything it stands for that carries players through the toughest of 

trainings and hardest losses. 

- Inzet: we verwachten van iedereen, zowel spelers als trainers, een onvoorwaardelijke inzet. 

Zowel op training als op wedstrijd, bij elke wedstrijduitslag, bij elke weersomstandigheid. 



- Continue bijscholing: we streven ernaar om de best mogelijke training te geven aan onze 

spelers. Daarom evalueren we continu onze trainers en bieden we hen allemaal de 

mogelijkheid om bijscholingen en extra opleidingen te volgen. 

- Hart voor rugby: rugby is een teamsport in al zijn facetten. Het team is maar zo sterk als zijn 

zwakste schakel. We verwachten dan ook van onze leden dat zij rugby en de bijhorende 

waarden uitdragen. 

 

8. Vriendschap 

Rugby brings people of all shapes, sizes, backgrounds and beliefs together. 

- Altijd een open deur: iedereen kan op elk moment beginnen met rugby spelen bij RugbyRSL, 

ongeacht welk niveau of welke ervaring hij/zij heeft. Iedereen wordt op dezelfde manier 

verwelkomd: met open armen. Dat is het ware karakter van RugbyRSL: je speelt met mensen 

samen die je anders nooit zou ontmoeten of aanspreken.  

- Teamspirit: we zetten als club heel hard in op de teamsfeer. Daarom is teambuilding heel 

belangrijk bij RugbyRSL. Ten allen tijde is de speler er voor het team en het team voor de 

speler. 

- Pesten is een absolute NO GO binnen onze club en de algemene sportwerking. Elk individu 

die iemand pest of uitsluit, wordt onmiddellijk weggestuurd van RugbyRSL en zijn 

clubwerking. De reden waarom spreekt voor zich. Elk lid wordt behandeld als gelijke, 

ongeacht hun afkomst, geloof, geslacht, gestalte etc. 

 

9. Alcohol 

- Het is verboden om onder invloed van alcohol deel te nemen aan sportactiviteiten die 

gerelateerd zijn aan RugbyRSL. 

- Het is wettelijk verboden alcohol te verkopen aan personen onder 16 jaar. 

- Het is niet toegestaan om zelf meegebrachte alcoholische dranken te nuttigen op het terrein 

van RugbyRSL. 

- Indien er alcohol wordt genuttigd in het clubhuis en op het terrein van RugbyRSL, dient dit 

steeds te gebeuren met mate, zonder overlast voor anderen en zonder 

wanordelijk/onaanvaardbaar gedrag. Niemand mag onder druk aangezet worden tot het 

nuttigen van alcohol. 

- Bij overtreding van deze regels volgt er bestuurlijk een sanctie tegen de overtreder en wordt 

er ook contact genomen – indien van toepassing – met ouders en trainer(s). Dit kan gaan van 

een éénmalig accomodatieverbod tot schorsing van het lidmaatschap, naargelang de ernst 

van de overtreding. 

 

10. Drugs (soft- & harddrugs) & prestatiebevorderende middelen 

- Het is verboden om onder invloed van soft- of harddrugs deel te nemen aan activiteiten die 

gerelateerd zijn aan RugbyRSL. 

- Het is verboden om onder invloed van prestatiebevorderende middelen deel te nemen aan 

sportactiviteiten die gerelateerd zijn aan RugbyRSL. 

- Het gebruik en bezit van soft- of harddrugs of prestatiebevorderende middelen is ten allen 

tijde verboden op het terrein en in het clubhuis van RugbyRSL. 

- Bij overtreding van deze regels volgt er bestuurlijk een sanctie tegen de overtreder en wordt 

er ook contact genomen – indien van toepassing – met ouders en trainer(s). Dit kan gaan van 



een éénmalig accomodatieverbod tot schorsing van het lidmaatschap, naargelang de ernst 

van de overtreding. Daarnaast worden Rugby Vlaanderen en/of FBRB op de hoogte gebracht. 

- Indien er sprake is van handel of het aanzetten van derden tot gebruik van soft- of harddrugs 

of prestatiebevorderende middelen, wordt ook de politie verwittigd en wordt er aangifte 

gedaan. 

 

11. Op en naast het veld 

- Honden dienen aan de leiband gehouden te worden. 

- Fietsen worden in het daarvoor bestemd fietsenrek geplaatst. 

- Auto’s dienen geparkeerd te worden op de voorziene parkeerplaats. Parkeert men toch zijn 

auto langs het veld, dan kan RugbyRSL of één van zijn leden niet aansprakelijk worden 

gesteld voor beschadigingen aan de wagen die gebeurd zijn tijdens een training of wedstrijd. 

- De toegangen naar het veld dienen ten allen tijde vrijgehouden te worden voor de 

veiligheidsdiensten. 

- Matig de snelheid bij het naderen van het terrein. 

- Meld eventuele beschadigingen of gevaarlijke situaties zo snel mogelijk bij iemand van het 

Bestuursorgaan. Indien hier geen melding wordt van gemaakt, worden de eventuele kosten 

doorgerekend aan de dader(s). 

- In het clubhuis wordt er niet gerookt. 

 

12. Diefstal 

Indien je het slachtoffer bent geworden van diefstal op de club, gelieve dan onmiddellijk iemand van 

het Bestuursorgaan te verwittigen. Naargelang de ernst van de diefstal wordt de politie verwittigd en 

wordt er aangifte gedaan. 

Indien iemand gelinkt aan RugbyRSL (lid, ouder, supporter etc.) een diefstal pleegt op het terrein van 

RugbyRSL of bij een evenement gelinkt aan RugbyRSL, wordt de politie verwittigd naargelang de 

ernst van de diefstal. Deze persoon wordt voor onbepaalde duur de toegang ontzegd tot RugbyRSL 

en zijn clubwerking, totdat het Bestuursorgaan een gepaste sanctie heeft beslist op zijn 

eerstvolgende vergadering. 


