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Beste jeugdspelers, ouders/zorgzame betrokkene, 

 

De KUFC wil een veilige en toffe club zijn, toegankelijk voor iedereen.  

Ultimate frisbee is een non-contact sport waarin spelers zelf verantwoordelijk zijn voor het naleven 
van de regels, dit is uniek en heet ‘Spirit of the Game’ (SOTG). Er is geen scheidsrechter, die zorgt 
voor gepaste straffen.  

Om de ‘Spirit of the Game’ voor jou concreter te maken hebben we onderstaande gedragscode 
opgesteld op basis van het letterwoord SOTG. 

We zijn ervan overtuigd dat een aantal inspirerende en regelgevende richtlijnen ervoor zorgen dat er 
een veilige, aangename en toegankelijke sfeer is voor ieder lid van onze club. 

We willen vragen om deze richtlijnen zelf, maar ook samen met jullie kind door te nemen vooraleer 
verder te gaan met de inschrijving.  

Wij als trainer engageren ons ook om deze na te leven en zetten hierop in gedurende het jaar, zodat 
onderstaande een evidentie wordt voor onze leden. 

 

Gedragscode : SPIRIT OF THE GAME 

 

Sportplezier:  

- Is het belangrijkste voor jou. 

Positief:   

- Je blijft positief en blijft ervoor gaan, ook al gaat het eens minder, of kan je iets nog 
niet.  

Integriteit:   

- Je verliest nooit het respect voor de ander en je behandelt deze zoals je zelf wenst 
behandeld te worden.  

Regels:  je doet je best om de regels van Ultimate frisbee na te leven:   

- Niet lopen met de disc.  

- Geen fysiek contact maken, 

- Je gebruikt symbolen om een fout te melden, ….  
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Interactie:   

- Ultimate frisbee is een non-contact sport.  

- Je spreekt op een respectvolle manier in de spirit cirkel en op/naast het 
sportterrein.  

- Je geeft complimenten aan de ander en durft ook te zeggen wat je niet leuk vindt. 

- Bij een overtreding (call) kan je deze kort en respectvol bespreken 

Teamspirit:  

 - Iedereen doet zijn best voor elkaar, zelfs voor het ander team. 

- Iedereen speelt mee en krijgt speelkansen (door trainers, maar ook op het veld 
door medespelers).  

Ongepast gedrag wordt niet getolereerd 

- dit wordt steeds gemeld aan de trainer of aan de API (aanspreekpunt integriteit) 
door een jeugdspeler/de ouder/ of ieder andere zorgzame getuige. 

- alle volwassen jeugdtrainers zijn in het bezit van een blanco uittreksel uit het 
strafregister model 596.2 voor contact met minderjarigen 

Voorbeelden van ongepast gedrag zijn: 

- opzettelijke overtredingen en gevaarlijk spel 
- oneerlijkheid 
- intimidatie, 
- grensoverschrijdend gedrag ( ongewenste aanrakingen, ongewenste foto’s 

vb douche, .. ),  
- pesten (ook online)  
- discriminatie en racisme 
- respectloze gesprekken 

Fairplay:    

- Zo wordt ‘Spirit of the game ‘ genoemd in andere sporten, in Ultimate Frisbee is 
deze nog belangrijker daarom hebben we een eigen benaming.  

Training: 

- Je komt 5 min vooraf aangekleed op het sportterrein toe. 

- Je aan/afwezigheden worden tijdig doorgegeven via de applicatie/ de trainer  in 
functie van een goede voorbereiding door de trainers. 

- Als de trainer  iets uitlegt of iemand anders iets zegt, ben je stil en luister je.  

Helpen:  

-Je  helpt iemand waartegen je aanbotst/die zich gekwetst heeft.  
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Empathie:   

- Iemand die zich niet goed voelt help je of je komt het melden aan de trainer/API 
(aanspreekpunt integriteit).  

- Je verwelkomt een nieuwe jeugdspeler.  

Gezondheid: 

 - Je drinkt veel water en eet gezond.  

- Je stretcht en warmt mee op aan het begin van de training/match, dit is belangrijk 
om blessures te voorkomen. We moedigen stretchen thuis na de training/match aan 
om blessures te voorkomen en maximale bewegingsflexibiliteit te 
behouden/vergroten. 

-  Je meldt een blessure onmiddellijk en neemt de tijd om te herstellen. We weten 
dat dit saai is, Tip: je kan ondertussen Ultimate Frisbee wedstrijden kijken via 
internet, ook dit is trainen  

-  Je rookt en drinkt geen alcohol voor en tijdens de training/matchen. Roken en 
alcohol zijn geen goede combinatie met sport (onder de 16j verboden bij wet), drugs 
is verboden bij wet. 

Aanmoedigen:  

-  Je moedigt elkaar aan, op en naast het veld.  

- Zelfs de andere ploeg feliciteer je bij het maken van een punt of het uitvoeren van 
een mooie actie.  

Materialen: 

- je hebt respect voor de discs, sportterreinen en kleedkamers, materialen van een 
ander … zo gaat alles langer mee 

- Je ruimt je  afval op (meenemen of in de vuilbak).  

- Je laat  alles netjes achter.  

- Je neemt neemt niets van een ander zonder dit te vragen.   

Evaluatie: de trainers evalueren  jou op: 

-  je inzet, 

- je talenten, 

- je aandachtspunten,  

- jouw  spirit of the game.   

Laat je mogelijkheden en je talenten dan ook zien. Wij als trainer zijn ervan overtuigd 
dat iedereen talenten heeft en zijn er om deze te stimuleren. 


