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Gedragscode voor Topsporters

Inleiding
NOC*NSF heeft in samenspraak met sportbonden en diverse deskundigen een visie en aanpak sport en integriteit
ontwikkeld. De ambitie van deze visie is dat Sport in Nederland eerlijk en veilig is en open staat voor iedereen.
Deze ambitie is uitgewerkt in een aantal doelen op de terreinen preventie, detectie, handhaving en correctie. Op
het terrein van preventie is het van belang dat er eenvoudige gedragscodes beschikbaar zijn voor verschillende
doelgroepen binnen de sport. In dit document vindt u de gedragscode voor Topsporters.
Respect the game
De KNBSB heeft in 2014 het motto Respect the game geïntroduceerd. Met het motto roepen we iedereen op om
respect voor de wedstrijd en het spel te hebben én daarmee dus ook voor elkaar! Veiligheid, sportiviteit en
respect zijn sleutelbegrippen die aan Respect the game zijn gekoppeld. In dat kader past dan ook een
gedragscode. De KNBSB draagt deze gedragscode dan ook graag uit. Lees deze gedragscode goed door en pas
deze zelf toe. Respect the game begint bij uzelf!
Vragen of opmerkingen
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met:
1. Het bondsbureau van de KNBSB, telefoon (030) 751 36 50.
2. De Vertrouwenscontactpersoon van de KNBSB: Annie Kerkhof, telefoon (055) 355 19 83 óf Walter Wallé,
telefoon (0223) 63 17 19.
3. Het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF: telefoon (0900) 202 55 90 (€ 0,10 per minuut ), kijk
op www.vertrouwenspuntsport.nl of mail naar vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl.
Gedragscode voor Topsporters
De Topsporter:
IS EERLIJK en SPORTIEF
Speelt niet vals, gebruikt geen verbaal of fysiek geweld, gebruikt geen doping. Doet altijd zijn best om te winnen.
Doet niet mee aan het fixen van een wedstrijd, competitie of record. Fixt ook geen sportaspect, zoals de eerste
stootslag.
PAST OP MET WEDDEN
Wedt nooit op tegenstander(s), wedt nooit op je eigen sport.
IS VOORZICHTIG
Stelt nooit informatie beschikbaar, ook niet aan familie en vrienden, die nog niet openbaar is gemaakt en voor het
plaatsen van weddenschappen kan worden gebruikt
KENT EN HOUDT ZICH AAN DE REGELS, WAARONDER OOK REGELS OP HET GEBIED VAN DOPING EN MATCHFIXING
BEZOEKT DE VOORLICHTINGSBIJEENKOMSTEN OVER DOPING EN MATCHFIXING
NOC*NSF en de Dopingautoriteit hebben de Doorlopende Leerlijn Dopingvrije Sport ontwikkeld, die bestaat uit
drie voorlichtingspakketten: Goud, Zilver en Brons. De sporter bezoekt de bijeenkomsten die onderdeel uitmaken
van deze pakketten. De sporter bezoekt de voorlichtingsbijeenkomsten over matchfixing van NOC*NSF of de
sportbonden en/of volgt de e-learning over matchfixing.

LEVERT DE WHEREABOUTS ALTIJD TIJDIG EN CORRECT AAN
Sommige sporters hebben een whereabouts-verplichting. Zij dienen hun verblijfsgegevens door te geven aan de
Dopingautoriteit of hun Internationale Federatie. Het is de verplichting van de sporter om hier correct en secuur
mee om te gaan.
IS OPEN
Wanneer je iets wordt gevraagd, iets te doen wat tegen je eigen gevoel, je normen en waarden ingaat, meld dit,
bijvoorbeeld bij het bestuur van jouw sportvereniging of sportbond. Meld (signalen van) een dopingovertreding.
Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het vertrouwenspunt sport of andere daarvoor beschikbare
kanalen. Ook wanneer je wordt benaderd om vals te spelen of andere ernstige overtredingen van deze code
bemerkt, meld dit.
IS EEN VOORBEELD EN TOONT RESPECT
Voor de tegenstander(s), je teamgenoten, de scheidsrechter of jury, je trainers, de toeschouwers en ieder ander.
Let op je taalgebruik en hoe je je aan anderen presenteert. Wees je bewust van je voorbeeldfunctie.
DISCRIMINEERT NIET
Onthoudt je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Maakt geen
onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid,
culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.
NEEMT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN VAN TEGENSPELERS, TRAINERS/COACHES,
BESTUURDERS, OF DERDEN AAN OM IETS TE DOEN OF NA TE LATEN WAT IN STRIJD IS MET DE INTEGRITEIT VAN
DE SPORT
Word je iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur.
BIEDT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN AAN AAN TEGENSPELERS,
TRAINERS/COACHES, SCHEIDSRECHTERS/JURYLEDEN OF DERDEN OM IETS TE DOEN OF NA TE LATEN WAT IN
STRIJD IS MET DE INTEGRITEIT VAN DE SPORT

