Deontologische afspraken voor trainers of begeleiders van
Squash Vlaanderen vzw.
Trainers of begeleiders van Squash Vlaanderen gaan akkoord de deontologische afspraken
na te leven in de periode dat ze voor het squash als clubtrainer of federatietrainer of
begeleider aangeduid worden.
Squash Vlaanderen heeft recht op een correcte houding van de trainer/begeleider m.b.t. het
naleven van de afspraken zoals ze hieronder worden vermeld. Omwille van de leesbaarheid
wordt in het vervolg van deze tekst enkel het woord trainer in de mannelijke vorm
geschreven maar dit slaat dus ook op de begeleider en zowel in de mannelijke als
vrouwelijke vorm.
Algemeen
·
·

·

·

Voorbeeldfunctie: De trainer vervult een voorbeeldfunctie. Zijn houding, gedrag en
principes mogen nooit deze voorbeeldfunctie in het gedrang brengen.
Respect:
- De trainer heeft respect voor spelers, ouders, scheidsrechters en tegenstrevers.
- De trainer respecteert de grenzen van de sporter(s).
- De trainer mijdt agressie en bestrijdt pesten.
- Hij heeft tevens respect voor de regels/afspraken van de club of van de federatie.
Communicatie:
- De trainer zorgt voor een duidelijke communicatie naar zijn spelers.
- De communicatie is aangepast aan het ontwikkelings- en leeftijdsniveau van de
spelers.
- De trainer schreeuwt niet of maakt kinderen nooit belachelijk.
- Hij besteedt ook tijd aan het overbrengen en implementeren van de regels van
het squash en moedigt fairplay aan in de rol van de referee.
- De trainer is bereid spelers en ouders te woord te staan, indien ze hierom vragen.
Uiteraard bepaalt hij daarvoor zelf het gepaste moment.
Verantwoordelijkheid:
- Een trainer is verantwoordelijk voor het aanleren van de sport en voor het gedrag
van de jongeren tijdens de training en wedstrijden. Hij heeft ook aandacht voor
het gedrag van de spelers off court. Hij besteedt aan beide aspecten voldoende
aandacht en neemt hierin zijn verantwoordelijkheid. Hij vertelt de spelers zijn
belangrijkste regels. Hij heeft tevens aandacht voor het gedrag van ouders.
- Een trainer heeft een verantwoordelijkheid t.o.v. de sportclub/federatie. Een
vlotte samenwerking en communicatie zijn de sleutel tot succes.

Specifiek
·

·

·

·

Integriteit van het individu
- Op fysiek, psychisch en seksueel vlak zorgt hij ervoor dat de integriteit van het
individu gewaarborgd blijft.
- Een trainer gaat respectvol om met de jonge sporter en met de ruimte waarin die
zich bevindt. De trainer respecteert het recht op privacy, met name in de
toiletten, kleedkamers, douches en in de slaapkamers.
- Als volwassene mag hij niet ingaan op intieme signalen van minderjarigen.
- Hij vermijdt alle aanrakingen, gebaren, opmerkingen of daden die verkeerd
kunnen worden begrepen, omdat ze dubbelzinnig, amoureus of seksueel getint
zijn.
- Hij zorgt dat binnen zijn club het onderwerp integriteit bespreekbaar is en houdt
het ook bespreekbaar. Hij spreekt anderen aan op ongewenst gedrag en meldt
belangrijke zaken de API (aanspreekpersoon integriteit van Squash Vlaanderen)
Gezond en Ethisch Sporten
- Sportiviteit en fair play draagt hij hoog in het vaandel zowel als speler of als ref.
- Bij de keuze van de oefeningen heeft hij steeds aandacht voor gezond en medisch
verantwoord sporten met specifieke aandacht voor situaties met verhoogd risico
op letsels.
- Hij streeft in zijn club naar een sportklimaat waar iedereen welkom is en iedereen
zich thuis voelt.
Privacy
Hij respecteert ieders privacy en gaat zorgvuldig om met sociale media en met het
verzamelen, verwerken en verstrekken van gegevens.
Fierheid
o Hij is trots op zijn sport en straalt dit ook uit. Squash heeft veel aan te bieden.

Bij kennisneming van een overtreding van de bovenvermelde afspraken, kan de
club/federatie naar gelang de ernst van het voorval en in overeenstemming met het eigen
intern reglement een mondelinge of een schriftelijke verwittiging geven, een schorsing of
een verwijdering uitspreken.

