
GEDRAGSCODE TRAINER

TRAININGEN 

Graag minimum 20 minu-
ten voor de training aan-
wezig 

Trainingen zijn speels, 
competitief en uitdagend 
en op die manier leuk! 

De filosofie van de club is 
altijd aanwezig tijdens de 
trainingen en wedstrijden

Denk aan APES tijdens de 
trainingen (Amusement, 
Play, Enjoyment en Safe)

Het leren stopt indien spe-
lers geen fouten of beslis-
singen mogen maken 

Respecteer het materiaal 
voor, tijdens en na de trai-
ning en berg het correct 
op! 

 TORNOOIEN/WEDSTRIJDEN

Positief en bevragend coa-
chen, straal rust uit.  Laat 
de referee zijn taak uitvoe-
ren, geef het goede voor-
beeld aan je spelers 

Wisselbeleid: laat ieder-
een evenlang spelen en zet 
spelers op verschillende 
posities bij de jeugd <18j

De focus ligt op individu-
ele/collectieve 
ontwikkeling en opleiding,
nooit op de score

ONZE WAARDEN / LIFESTYLE /ETHIEK

We geven elkaar de hand 
als verwelkoming of een 
andere groet 

Wij tonen de nodige rug-
byattitude tijdens alle rug-
byactiviteiten
#rugbyattitude 

Ik geef het goede voor-
beeld. Alcohol en rijden 
gaan nooit samen. Roken 
op de club ook niet, kies 
het juiste moment 

Wij houden de infrastruc-
tuur van de club proper en 
dat van andere clubs

Ik neem (meldingen van) 
grensoverschrijdend ge-
drag ernstig en verwijs 
indien nodig door naar de 
vertrouwenspersoon

Ik zorg voor een veilige 
leeromgeving voor spelers 
en zeg neen tegen elke 
vorm van discriminatie en 
neen tegen pesterijen. 

PLANNINGSMOMENTEN

Start trainingen op .... au-
gustus 2021, einde op ... 
mei 2022. De winterstop is 
van....

Trainingen zijn op woe. om 
16u30-17u30 en zat. van 
9u30 tot 10u30, tenzij an-
dere communicatie

Tornooitjes zijn op zat. 
voormiddag en vervangen 
de trainingen



GEDRAGSCODE TRAINER

HANDTEKENING

ZELFSTURING

Ik vul mijn trainingen en 
wedstrijden (registraties) 
in op twizzit

Ik sta open voor het door-
schuiven van spelers on-
der (laat matuur) of boven 
leeftijd (kwaliteit) 

Ik laat  op voorhand weten 
indien ik niet op een trai-
ning of tornooi aanwezig 
kan zijn

Ik sta open voor feedback 
van de sporttechnisch co-
ordinator = open mindset

Ik ga zorgvuldig en correct 
om met persoonlijke gege-
vens van leden

Iik blijf  student van het 
spel en reflecteer over 
mijn coaching om beter te 
worden

WELZIJN VAN DE SPELERS

ik herken de symptomen 
van een hersenschudding 
en verwijder ik de speler 
van het veld, ook indien er 
twijfel is. 

Ik ga zorgvuldig om met 
spelers die een blessure 
hebben of uit blessure ko-
men en laat ze niet zomaar 
terug rugby spelen.

Ik heb de online leermodu-
les van World Rugby rond 
rugby ready en hersen-
schudding voor het grote 
publiek op zak! 

ENGAGEMENT

Ik volg de trainersverga-
deringen, ideaal zijn dit 
er drie per seizoen (start - 
midden en einde)

Ik bereid de trainingen en 
tornooien voor en bespre-
ken dit op voorhand met 
mijn medetrainers

Ik ben bereidheid tot op-
vangen van afwezigheden 
van trainers binnen de club

De trainers houden reke-
ning met het vormingsplan 
voor spelers op lange ter-
mijn of raadplegen dat van 
Rugby Vlaanderen

Ik volg deze gedragscode 
en de interne regels van de 
club. 

ik coach tijdens de wed-
strijdmomenten altijd in 
clubkledij


