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Gedragscode 

Het bestuur van Stichting YET Nederland heeft conform artikel 10 lid 1-4 van haar statuten 

een wedstrijd/toernooi reglement en gedragscode laten opstellen :  

Artikel 10 Reglementen: 

1. Het Bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen 

worden geregeld, die naar oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven. 

2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. 

3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen. 

4. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het bepaalde in 

artikel 11 lid 1 van toepassing. 
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1. Inleiding 

Het Bestuur van Stichting YET Nederland wil bijdragen aan het vermogen dat onze 

deelnemers met plezier kunnen bowlen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en 

waarden bij de beoefening van de bowlingsport vinden we belangrijk. Stichting YET 

Nederland wil actief sensibiliseren bij spelers, trainers, begeleiders, en ouders/verzorgers. 

Het YET Open Internationaal Jeugd Scratch toernooi van Stichting YET Nederland, is 

momenteel ondergebracht in Bowling Nieuwegein en kan een ontmoetingsplaats zijn en 

blijven waar bowlers samen kunnen genieten van deelname aan het toernooi. Dit vereist 

uiteraard duidelijke gedragsregels. 

Het bestuur heeft getracht gedragsregels op te stellen die hierbij kunnen helpen. De 

vrijwilligers van Stichting YET Nederland promoten actief de gedragscode tijdens het YET 

Open Internationaal Jeugd Scratch toernooi. Vooral de trainers, coaches en ouders / 

verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en een voorbeeldfunctie bij het 

promoten en monitoren van deze gedragsregels. Het overtreden van deze regels kan leiden 

tot sancties. 
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2. Algemeen 

De gedragscode geldt voor alle betrokken aanwezigen op het toernooi. Geldend zijn de 

algemene gedragsregels en gedragsregels per doelgroep (spelers, trainers, begeleiders, 

ouders/verzorgers, en supporters) zoals deze zijn opgesteld. De specifieke gedragsregels 

voor de jeugd zijn ook van toepassing op de senioren. 

Doelstelling 

Het bestuur van Stichting YET Nederland wil alle deelnemers in staat stellen naar hun beste 

vermogen te bowlen. Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn de belangrijkste elementen. 

Het doel is om spelers aan het toernooi te laten deelnemen, wat voldoende uitdaging moet 

bieden om hun spel te verbeteren. 

 

Over wie gaat het? 

Iedereen die deelneemt aan of aanwezig is bij het YET Open International Jeugd Scratch 

toernooi, als speler of als ouder / coach / trainer / bestuurslid / vrijwilliger, moet zich bewust 

zijn van deze gedragscode. Ouders / verzorgers van deelnemers / spelers moeten ook op de 

hoogte zijn van deze gedragscode. De gedragscode moet worden bevorderd en nageleefd 

door iedereen die aanwezig is op het toernooi. In dit opzicht moeten we elkaar kunnen 

toespreken. Goede manieren zijn de basis voor ons handelen. 

 

Waarover gaat het? 

Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan. En over regels. Het gaat over wat we 

normaal en niet normaal vinden. We noemen dit: normen en waarden. Eerst proberen we 

duidelijk te krijgen wat de regels zijn. Daarna spreek je met iedereen af wat we daaronder 

verstaan (wat is normaal en wat is niet normaal). Als mensen zich niet houden aan de regels 

van de gedragscode, kan het bestuur sancties opleggen. 

 

 

3. Algemene gedragsregels 

Het bestuur van Stichting YET Nederland vestigt expliciet de aandacht op normen en 

waarden tijdens en na de beoefening van de bowlingsport. Een aantal algemene regels die 

zowel van toepassing zijn op het bowlen zelf, het gebruik van en bij het betreden van de 

bowlingbanen volgen hieronder. 

 

Wat zijn onze uitgangspunten? 

Bowlen is zowel een individuele als een teamsport die je met elkaar en de tegenstander 

beoefent. Geen bowlen zonder teamspel en geen bowlen zonder een tegenstander. 

 

• We bowlen met elkaar, dus ook met de tegenstander. 

• We handelen altijd eerlijk, ook als anderen dit nalaten. 

• We respecteren altijd de wedstrijdleider. 

• De winnaar is degene die kan verliezen met zijn hoofd omhoog gestoken. 

• Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers. 

• Ik ben zuinig op jouw spullen; wil je hetzelfde doen met die van mij? 

• Een deal is een deal. 

• Altijd het goede voorbeeld geven. 
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• Spreek elkaar aan op gedrag. Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, 

irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn 

voor sancties. 

 

Op en rond de bowlingbaan 

Wij zijn gasten in Bowling Nieuwegein, gedragen zich als zodanig. Overweeg op zijn minst de 

volgende punten: 

• Wij gedragen ons, wat betekent dat u optreedt als een verantwoordelijke persoon die 

alles doet wat nodig is om (te voorziene) schade te voorkomen. 

• We betreden de bowlingbanen alleen met bowlingschoenen. 

• We pakken de bowlingballen van de balreturn af op het moment dat niemand er last van 

heeft. 

• We gebruiken onze eigen bal of de bowlingbal(len) die gratis door het bowlinghuis 

beschikbaar worden gesteld.  

• We wachten tot de pinopzetmachine klaar is met zijn cyclus. Wees er zeker van dat de 

sweep (veger) omhoog is. 

• We gooien de bal niet met een boog op de bowlingbaan. 

• We praten niet tegen iemand die op de approach staat.  

• Bowling is een sport die concentratie vereist. 

Personen die zich niet aan deze regels houden, zullen hierop worden aangesproken. 

 

4. Gedragsregels voor de (jeugd)speler 

De spelers zijn de kern van het YET Open Internationaal Jeugd Scratch toernooi.  

De speler: 

• is sportief, vertoont teamgeest en helpt en steunt zijn medespelers op de bowlingbaan. 

• is minimaal 30 minuten voor de start van zijn/haar wedstrijd aanwezig. 

• draagt bowlingkleding tijdens het gehele toernooi (zie reglementen voor omschrijving). 

• respecteert zijn of haar tegenstander, de wedstrijdleider en het publiek. 

 

5. Gedragsregels voor de begeleider(s)-coaches 

Uiteraard zijn alle gedragsregels die op anderen van toepassing zijn ook van toepassing op 

de begeleider (s)-coach (es). 

• De begeleider (s) -coach (es) heeft een voorbeeldrol voor de speler (s) en corrigeert ze 

wanneer ze ongepast gedrag vertonen. 

• De begeleider (s) - coach (es) respecteert de spelers, ouders / verzorgers, supporters, 

wedstrijdleiders en tegenstanders. 

• De begeleider (s) - coach (es) is minstens 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd 

aanwezig. 

• De begeleider (s) - coach (es) is/zijn verantwoordelijk voor de supervisie van zijn of haar 

spelers tijdens het toernooi. 

 

Een begeleider (s) - coach (es) moet ook: 

• Het gebruik van alcohol (en tabak) bij het coachen van een speler vermijden. 

• Eventueel wangedrag of andere problemen aan de verantwoordelijke persoon melden. 
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6. Gedragsregels voor de trainer 

Uiteraard zijn alle gedragsregels die op anderen van toepassing zijn ook op de trainer van 

toepassing. 

• Hij of zij respecteert de speler (s), ouders / verzorgers en coaches. 

• Zorgt ervoor dat de bowlingbanen en materiaal met zorg worden gebruikt. 

• Inboezemt passie voor het spel in de spelers. 

• Zorgt ervoor dat gebruikte materialen na het toernooi (op tijd) van de bowlingbaan 

worden verwijderd. 

 

Een trainer moet ook: 

• Geen alcohol of tabak gebruiken bij het trainen en coachen van een speler en / of team 

gedurende het hele toernooi. 

• Eventueel wangedrag of andere problemen aan de verantwoordelijke persoon melden. 

 

7. Gedragsregels voor de ouders/verzorgers en supporters van de jeugdspeler 

Uiteraard zijn alle gedragsregels die op anderen van toepassing zijn ook van toepassing op 

de ouders / verzorgers. 

• Ouders moeten goede supporters zijn en het goede voorbeeld geven door iedereen op en 

rond de bowlingbaan te respecteren. 

• Blijft achter de bowlingbaan tijdens de wedstrijd. 

• Word (t) (en) niet betrokken bij de coaching van de speler (s) door de trainers en coaches. 

 

De ouders / verzorgers moeten ook: 

• Moedig spelers aan, maar geef geen technische of tactische instructies. 

• Help speler (s) met vervoer naar hun wedstrijd. 

• Zorg ervoor dat hun zoon of dochter op tijd aanwezig is voor een wedstrijd. 

• Zorg ervoor dat hun zoon of dochter op tijd voor een wedstrijd is afgemeld. 

• De inschrijfgelden voldoen. 

Enige kritiek of opmerkingen over de organisatie van het toernooi, de wedstrijdleiders, 

trainers en coaches zullen aan de NBF worden gerapporteerd. 

 

8. Gedragsregels voor de vrijwilliger 

Voor elke vrijwilliger, geldt dat zij een belangrijke rol spelen in het slagen van de 

gedragscode. Een belangrijk voorbeeld natuurlijk, maar, zoals hieronder benoemt, ook de 

vrijwilliger maakt afspraken met Stichting YET Nederland. 

• Neemt bij constatering van wangedrag, overtredingen van de gedragscode e.d. contact op 

met de wedstrijdleider die vervolgens contact zal opnemen met  ouders trainer/coach 

begeleider van de desbetreffende speler(s).  

• Vrijwilligers geven het goede voorbeeld en zullen zich altijd op een eerlijke manier 

gedragen. 

• Ze zullen anderen niet verbaal of non-verbaal beledigen en niemand opzettelijk kwetsen. 

• Ze respecteren anderen en zorgen voor hun kleding en materialen. 

• Vrijwilligers gebruiken geen alcohol tijdens de te spelen series en de finale. 

• Wangedrag of andere problemen worden gerapporteerd aan de desbetreffende 

verantwoordelijke.  
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9. Alcohol, tabak en drugs 

Het is erg belangrijk dat volwassenen het goede voorbeeld geven. Omdat het voorbeeld niet 

alleen voor volwassenen is, maar vaak ook voor zeer jonge kinderen, moeten de volgende 

kwesties afzonderlijk worden vermeld: 

• Alcohol en tabak schaden onze gezondheid. Houd er rekening mee dat het gebruik van 

alcohol en tabak in aanwezigheid van jongeren een slecht voorbeeld is. 

• Het gebruik en bezit van drugs in en rond de bowlingbaan is niet toegestaan en leidt tot 

een onmiddellijk verbod. 

 

10. Sancties 

Overtredingen van de gedragsregels leiden tot sancties opgelegd door het bestuur van 

Stichting YET Nederland. 

Afhankelijk van de ernst van de overtredingen, zullen passende maatregelen worden 

genomen. Het bestuur streeft ernaar passende straffen op te leggen die overeenkomen met 

het waargenomen gedrag. Deze straffen / sancties worden ook gerapporteerd aan de 

vereniging van de speler. 

 

De volgende sancties kunnen worden opgelegd in overeenstemming met artikel 27 van het 

toernooireglement. 

 

Artikel 25: Sancties: 

Krachtens dit reglement worden strafbaar gesteld: 

1. Overtredingen van statuten, reglementen en besluiten van de NBF, ETBF en YET 

International. 

2. Handelingen in strijd met binnen de NBF, ETBF, YET-International en Stichting YET 

Nederland geldende spelregels. 

3. Handelingen in strijd met de wezenlijke belangen van de NBF, ETBF, YET-International en 

Stichting YET Nederland of de bowlingsport in het algemeen. 

4. Het gelegenheid bieden of aansporen tot het vergemakkelijken van, of behulpzaam zijn 

bij strafbare handelingen. 

Overtreding van het bij of krachtens dit reglement gestelde kan leiden tot: 

a. uitsluiting van (verdere) deelname. 

b. verlies van mogelijk verdiende ranking-punten voor de YET International bowling tour.  

c. beëindiging van functies of bevoegdheden, voor zover het Bestuur het recht heeft in die 

functies te benoemen of bevoegdheden te verlenen. 

d. Royement. 

 

 


