Gedragscode
Zo zien we het graag. Dit is de manier waarop we Soft- en Honkballen we bij Biënto.

Trots.

Wees trots op de clubkleuren en het tenue.

Leuke sport.

Onze sport is stoer en leuk. Neem altijd je glimlach mee en maak er een gezellige dag van!

Teamgeest.

Blijf altijd positief en toon teamgeest. Iedereen in het team doet zijn best, waardeer dat en help elkaar. Degene die een
fout maakt weet dat zelf vaak het best en hoeft dat niet nog eens te horen.

Respect.

Respecteer de scheidsrechter, tegenstander, je coach en trainer. Maak geen aanmerkingen op de begeleiding en/of
scheidsrechters. Geef het goede voorbeeld. De tegenstander, (assistent-) scheidsrechter, coaches, ouders, toeschouwers
verdienen erkenning en worden bedankt en met respect benaderd.

Fair Play en ander gedrag.

Het spel waar “slaan” mag. Anders dan tegen een bal, wordt slaan uiteraard niet getolereerd.
Er wordt tijdens de training en wedstrijden streng gelet op veiligheid en sportief gedrag. Immers, we spelen het spel
omdat we honkballen en softballen leuk vinden.
Teleurstellingen verwerken is onderdeel van het spel. Het is logisch dat je soms emoties wilt uiten.
Houd wel rekening met elkaar en let op het volgende:
 Vloeken en schelden tegen elkaar of op de tegenstander staan wij niet toe.
 Er wordt niet gegooid met materiaal.
 We blijven van elkaar af.
 Onnodig hard spelen wordt ook door ons niet toegestaan.

Materiaal.

Bij de activiteiten van Biënto gebruik je naast je eigen spullen vrijwel altijd materialen van de vereniging, de gemeente of
een ander. Ga er netjes en verstandig mee om. Na de training en wedstrijden wordt het materiaal gezamenlijk opgeruimd.

Veld.

Help mee het veld schoon houden en ruim je rommel op. Met gemak gooi je het in de afvalbak……….. we kennen de slogan
allemaal. Dus, zwerfafval raap je even op en gooi je in de afvalbak, loop er niet met een boog omheen.

Kleding.

Voor een wedstrijd kleed je je in het correcte wedstrijdtenue van Biënto. Grijze/witte broek (hele team 1 kleur), ondershirt
met gele mouwen en blauw overshirt. Het ondershirt en overshirt worden in de broek gedragen. Om de broek draagt
iedereen een gele riem. Voor de jongens is een tok (ook tijdens de training) verplicht.

Training.

Zorg dat je op tijd bent voor de training. Pas je kleding aan de weersomstandigheden aan. Voor elke training geldt dat je
je ruim van te voren bij de teamcoördinator afmeldt. Je benadeelt je team als je niet komt opdagen voor een training.

Wedstrijden.

Zorg dat je op het afgesproken tijdstip aanwezig bent voor de warming up en de wedstrijd. Ook voor elke wedstrijd geldt
dat je je ruim van te voren bij de teamcoördinator afmeldt.
Je gaat als team op en van het veld. Na thuiswedstrijden wordt gezamenlijk opgeruimd. Niemand vertrekt (eerder) zonder
toestemming van de coach.
Gedurende de wedstrijd ben je als speler alleen met de wedstrijd bezig. Leer van spelsituaties, weet wanneer je aan slag
bent, reserves ruimen de knuppels op, foutballen worden opgehaald enz.
Je hebt tijdens de wedstrijd alleen met je teamgenoten contact, niet met anderen ook niet via je telefoon. Na iedere inning
zijn alle spelers uit het veld of dugout voor kort overleg & na de wedstrijd is er een gezamenlijke napraat/evaluatie.
Aan de ouders het verzoek om niet – onnodig - de aandacht van de spelers, coaches, scoorders en scheidsrechters te
vragen tijdens de wedstrijd.

Dug-out.

Ben je niet aan slag, dan zit je rustig op de bank. Moedig je teamgenoten aan. Alleen degene die mag inslaan bevindt zich
naast de dug-out.
Kort voor het begin van de wedstrijd krijg je gelegenheid om nog iets te eten en te drinken (bij voorkeur niet snoepen!).
Daarna ga je niet meer naar de kantine om iets te halen! Tijdens de wedstrijd wordt er niet gegeten of gesnoept en alleen
water/ sportdrank gedronken.
Het is verboden om iPods, ipads, mobiele en smarttelefoons etc. in het veld en de dug-out te gebruiken. Deze staan dus
uit of je laat ze thuis.
Vanzelfsprekend wordt de dug-out na afloop netjes achtergelaten!

Helpen.

Biënto kan bestaan dankzij de vrijwillige inzet van de leden en hun ouders. Houd je daarom aan de afspraken indien je
bent ingedeeld / aangemeld voor uiteenlopende activiteiten zoals scheidsrechteren, scoren en bardienst. Voor ouders van
jeugdleden geldt hetzelfde.
Daartegenover staat een grote mate aan gezelligheid en sportiviteit.

Kantine en kleedkamers.

In de kantine gelden de regels zoals deze ook in de horeca gelden (art. 20 Drank- en Horecawet).
De kleedkamers worden netjes en schoon achtergelaten, afval in de daarvoor bestemde afvalbak gedeponeerd, kranen uit,
licht uit.

Roken.

In de kantine, kleedkamers en tijdens trainingen en wedstrijden wordt niet gerookt.

Handhaving.

Voor het je niet houden aan deze regels, zullen er waarschuwingen worden uitgedeeld. Bij de 3de waarschuwing hebben
we contact om aan een oplossing te werken (i.g.v. jeugd worden ouders betrokken). Natuurlijk hoeft het allemaal zover
nooit te komen, omdat we erop vertrouwen dat iedereen de gedragsregels naleeft.
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