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Inleiding 

Onderwatersportvereniging Piranha is aangesloten bij de Nederlandse Onderwatersport 
Bond. 
Naast het eigen huishoudelijk reglement dat OSV Piranha heeft gelden ook de gedragsregels 
zoals vastgesteld door de NOC/NSF (de overkoepelende organisatie waaronder de NOB 
valt). Deze gedragsregels zijn hieronder vermeld. 

Via onderstaande linken vind je de meest actuele versies van deze gedragsregels: 
De algemene regels 
De gedragscode voor duikers/sporters 
De gedragscode voor trainers 
De gedragscode voor bestuurders 

Voor de volledigheid heeft de NOB ook nog een apart document met gedragsregels, deze 
gedragsregels zijn hier te lezen. 

  

https://www.nocnsf.nl/sport-en-integriteit/gedragscodes-sport
https://www.nocnsf.nl/sport-en-integriteit/gedragscodes/gedragscode-voor-sporters
https://www.nocnsf.nl/sport-en-integriteit/gedragscodes/gedragscode-voor-trainers/coaches-en-begeleiders
https://www.nocnsf.nl/sport-en-integriteit/gedragscodes/gedragscode-voor-functionarissen-bestuurders-werknemers-niet-zijnde-sporters
https://onderwatersport.org/wp-content/uploads/2019/01/E11-Gedragscode-NOB-2016.pdf
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Algemene gedragsregels 

De Gedragscodes Sport. Ook voor jou 
Dat nieuwe medicijn, staat dat op de dopinglijst, of toch niet? Als jullie het clubhuis laten 
opknappen, hoeveel offertes vraag je dan aan? Incidentjes op het veld, hoe ga je daarmee 
om? En natuurlijk wil je dat iedereen met plezier naar de club komt. Maar hoe krijg je dat 
voor elkaar? 
 
Bestuurders 
Als bestuurder ben je altijd druk in de weer. Tot nu toe is het je altijd nog gelukt om de 
eindjes aan elkaar te knopen. Het verdiende niet altijd de schoonheidsprijs, maar goed. Toch 
is het verstandig om eens na te denken over hoe je de zaken aanpakt. Stel dat jullie het 
clubhuis gaan verbouwen, hoeveel offertes vraag je dan aan? Wie controleert de 
penningmeester eigenlijk? En hoe zorg je dat iedereen met plezier naar de club komt? 
 
Trainers en coaches 
Als trainer natuurlijk wil je natuurlijk dat iedereen met plezier naar de training komt. Dat er 
op z’n tijd gewonnen wordt, ook leuk. Maar hoe zorg je dat het leuk is en blijft? Hoe 
iedereen gemotiveerd blijft en beter wordt? En hoever kan je daarin eigenlijk gaan? Soms 
raak je je sporters misschien aan om ze te helpen. Goed bedoeld, maar wat vindt de sporter 
in kwestie daar eigenlijk van? Of de ouders langs de kant. 
 
Scheidsrechters/officials/jurylid 
Als scheidsrechter/official/jurylid zorg je dat de wedstrijd goed verloopt. Je geniet van je 
‘vak’. Tuurlijk, er zijn weleens incidentjes. Luidruchtige supporters langs de lijn, een rotschop 
op het veld, sporters die verhaal halen. Hoe ga je daar eigenlijk mee om? Jij bent tenslotte 
verantwoordelijk voor wat er tijdens de wedstrijd gebeurt. En die verantwoordelijkheid is 
precies wat je kwetsbaar maakt. Je bent een interessant doelwit voor iemand die de 
wedstrijd wil manipuleren. Hoe onschuldig het ook lijkt. 
 
Sporters 
Sporten doe je omdat je het leuk vindt. Zorg daarom dat het leuk blijft. Niet alleen voor 
jezelf, ook voor de andere in je team/trainingsgroep en de tegenstander. Dat zit ‘m in kleine 
dingen. Help je tegenstander overeind als je hem of haar omver hebt gelopen. Grote mond 
en klagen bij de scheidsrechter? Doe maar niet, je schiet er niks mee op. 
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Gedragscode voor bestuurders 

Een bestuurder: 
 
ZORGT VOOR EEN VEILIGE OMGEVING. Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale 
veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. 
 
IS DIENSTBAAR. Handel altijd in het belang van de vereniging of andere rechtspersoon en 
richt zich op het belang van de leden, en of aangeslotenen. 
 
IS OPEN. Handel zo transparant mogelijk, zodat het eenvoudig is om verantwoording af te 
leggen en inzicht bestaat in het handelen en de beweegredenen. 
 
IS BETROUWBAAR. Houdt zich aan regels, waaronder de statuten reglementen en besluiten 
van de (inter)nationale bond, en afspraken. Informatie wordt gebruikt voor het doel van de 
organisatie. Verklaart vertrouwelijke informatie niet voor eigen gewin of ten gunste van 
anderen te gebruiken. 
IS ZORGVULDIG. Handel met respect en stelt gelijke behandeling voorop. Belangen worden 
op een correcte wijze gewogen. Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en 
functies. Gaat zorgvuldig en correct om met vertrouwelijke informatie. Zal 
bestuursbesluiten goed onderbouwen zodat men begrip heeft voor de gekozen richting. 
 
VOORKOMT DE (SCHIJN VAN) BELANGENVERSTRENGELING. Vervult geen nevenfuncties die 
in strijd zijn, of kunnen zijn met zijn functie en gaat geen financieel belang aan dat in strijd 
kan zijn met zijn functie. Bespreekt het voornemen tot het aangaan van een nevenfunctie of 
van een financieel belang in een organisatie met verantwoordelijken. Doet opgave van 
financiële belangen in andere organisaties en van nevenfuncties. Geeft aan of de 
nevenfuncties bezoldigd of onbezoldigd zijn. Voorkomt bij samenwerkingsvormen en -
relaties de schijn van bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen. 
Neemt geen geschenken of giften aan die bestemd zijn om een persoonlijk voordeel te 
geven. Geeft uit hoofde van de functie geen geschenken en biedt geen diensten aan van een 
waarde van meer dan xxx euro en doet ook geen beloften om iets te doen of na te laten. 
Meldt geschenken en giften van meer dan xxx euro, die uit hoofde van de functie zijn 
ontvangen of gegeven. 
 
IS EEN VOORBEELD VOOR ANDEREN EN ONTHOUDT ZICH VAN GEDRAGINGEN EN 
UITLATINGEN WAARDOOR DE SPORT IN DISKREDIET WORDT GEBRACHT. Gedraagt zich 
hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende en/of beledigende opmerkingen. 
ZET ZICH INTENSIEF IN OM ERVOOR TE ZORGEN DAT ALLE SPORTERS EN BEGELEIDERS 
GEBONDEN ZIJN AAN DE RELEVANTE REGELS, WAARONDER HET DOPINGREGLEMENT, HET 
REGLEMENT SEKSUELE INTIMIDATIE, HET REGLEMENT MATCHFIXING EN HET 
BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES. Sporters en begeleiders moeten 
gebonden zijn om bijvoorbeeld het tuchtrecht van toepassing te laten zijn. Daarnaast is de 
bestuurder verantwoordelijk om samen met de leden, trainers en ouders gedragsregels voor 
de eigen vereniging op te stellen . 
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NEEMT (MELDINGEN VAN) ONBEHOORLIJK EN, OF GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG 
SERIEUS. Spant zich in om het onderwerp integriteit bespreekbaar te maken en te houden. 
Zorgt voor een bepaalde mate van alertheid in de organisatie voor onbehoorlijk en/ of 
grensoverschrijdend gedrag. Stimuleert het melden van ongewenst gedrag. Treedt adequaat 
op tegen het schenden van regels en normen door sporters, werknemers, supporters en 
anderen. 
 
SPANT ZICH IN OM IN ZEE TE GAAN MET INTEGERE WERKNEMERS, FUNCTIONARISSEN, 
ONDERNEMERS, ZAAKWAARNEMERS, LEVERANCIERS, SPONSORS, E.A. 
Tracht te komen tot een situatie waarin de sportorganisatie intern en extern handelt met 
personen en organisaties die van onbesproken gedrag zijn. Gaat na of een functionaris van 
onbesproken gedrag is, vraagt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en doet onderzoek, in 
relatie tot de beoogde functie. Verricht onderzoek naar handelspartners, e.a. 
 
IS ZICH BEWUST VAN DE RISICO’S VAN MATCHFIXING EN HANDELT VOORZICHTIG. Zal niet 
wedden op de sport waar hij/zij bij betrokken is en verstrekt geen informatie, die nog niet 
openbaar is gemaakt, over een wedstrijd of een aspect van een wedstrijd aan bookmakers 
of anderen waarbij hij of zij betrokken is en de informatie niet openbaar is gemaakt. 
 
ZIET TOE OP NALEVING VAN REGELS EN NORMEN. Zie toe op de naleving van de 
reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen. 
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Gedragscode voor sporters 

De sporter: 
 
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. Voor vragen en meldingen kun je 
ook terecht bij het vertrouwenspunt sport. Ook wanneer je wordt benaderd om vals te 
spelen, meld dit. 
 
TOONT RESPECT: Voor de tegenstander(s), je teamgenoten, de scheidsrechter, je trainers, 
de toeschouwers en ieder ander. Let op je taalgebruik en hoe je je aan anderen presenteert. 
Geef iedereen het gevoel dat hij of zij zich vrij kan bewegen. 
 
RESPECTEERT AFSPRAKEN: Kom op tijd, meld je (tijdig) af, luister naar instructies en houd je 
aan de regels. 
 
GAAT NETJES OM MET DE OMGEVING: Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen, 
laat de kleedkamer netjes achter. Ruim de materialen op. Gooi afval in de afvalbakken. 
 
BLIJFT VAN ANDEREN AF: Raak buiten de normale sportbeoefening, niemand tegen zijn of 
haar wil aan. 
 
HOUDT ZICH AAN DE REGELS: lees de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en alle 
andere afspraken, en houd je daar ook aan. 
 
TAST NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN: Pest niet. Onthoud je van discriminerende, 
kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Sluit niemand buiten en wees 
tolerant. 
DISCRIMINEERT NIET: Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke 
gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere 
kenmerken. 
 
IS EERLIJK en SPORTIEF: Speel niet vals, gebruik geen verbaal of fysiek geweld, gebruik geen 
doping. Doe niet mee aan het fixen van een wedstrijd, competitie of record. Fix ook geen 
sportmoment, zoals de eerste uitgooi. 
 
VECHT ALLEEN OP DE MAT OF IN DE RING EN NIET DAAR BUITEN. Gebruik wat je bij een 
vechtsport hebt geleerd alleen ter verdediging. 
 
MELDT OVERTREDINGEN VAN DEZE GEDRAGSCODE: Meld overtredingen van deze code bij 
het bestuur en/of de vertrouwenscontactpersoon van de sportvereniging. Voor vragen en 
meldingen kun je ook terecht bij het vertrouwenspunt sport. 
NB: Zijn bepaalde feiten vertrouwelijk met je gedeeld schend dan dit vertrouwen niet. 
Wanneer echter de belangen van een lid ernstig in het geding zijn, raadpleeg dan een derde, 
bel bijvoorbeeld met het vertrouwenspunt sport. 
 
DRINKT NA AFLOOP VAN HET SPORTEN ALCOHOL MET MATE EN DRINK NIET WANNEER JE 
MET DE AUTO BENT 
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Gedragscode voor trainers/coaches en begeleiders 

Een trainer, coach of begeleider: 
 
ZORGT VOOR EEN VEILIGE OMGEVING. Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale 
veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houd je aan de veiligheidsnormen, en -
eisen. 
 
KENT EN HANDELT NAAR DE REGELS EN RICHTLIJNEN. Zorg dat je op de hoogte bent van de 
regels en richtlijnen én pas ze ook toe. Stel ook je sporters in staat om er meer over te 
weten te komen. Bijvoorbeeld door ze mee te nemen naar voorlichtingsbijeenkomsten over 
doping, matchfixing of seksuele intimidatie. Meng je niet oneigenlijk in 
dopingcontroleprocedures of –onderzoeken. 
 
IS ZORGVULDIG EN OPRECHT BIJ HET VERMELDEN VAN ERVARING EN FUNCTIES. Vermeld 
alle relevante feiten bij de aanstelling als trainer, coach of begeleider. 

IS ZICH BEWUST VAN MACHTSONGELIJKHEID EN (SOMS OOK) AFHANKELIJKHEID EN 
MISBRUIKT ZIJN POSITIE NIET. Gebruik de positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze 
macht uit te oefenen. Onthoud je van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel 
misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, en 
aanrakingen en seksueel misbruik. Alle seksuele handelingen, - contacten en - relaties met 
minderjarigen zijn onder geen beding geoorloofd. 
 
RESPECTEERT HET PRIVELEVEN VAN DE SPORTER. Dring niet verder in het privéleven van 
sporters in dan noodzakelijk is. Ga met respect om met de sporter en met ruimtes waarin de 
sporters zich bevinden, zoals de kleedkamer, de douche of hotelkamer. 
 
TAST NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN: Onthoud je van discriminerende, kleinerende of 
intimiderende opmerkingen en gedragingen. Maak geen onderscheid naar godsdienst, 
levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele 
achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant. 
 
IS EEN VOORBEELD VOOR ANDEREN EN ONTHOUDT ZICH VAN GEDRAGINGEN EN 
UITLATINGEN WAARDOOR DE SPORT IN DISKREDIET WORDT GEBRACHT. Gedraagt zich 
hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende, en/ of beledigende opmerkingen. 
 
NEEMT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN 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, om iets te doen 
of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. 
 
ZIET TOE OP NALEVING VAN REGELS EN NORMEN. Zie toe op de naleving van de 
reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen. 
 
IS OPEN EN ALERT OP WAARSCHUWINGSSIGNALEN. Wees waakzaam en alert op signalen 
en aarzel niet om signalen door te geven aan het bestuur, de vertrouwens(contact)persoon 
en/ of contact op te nemen met het vertrouwenspunt sport. 
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IS VOORZICHTIG: Stel nooit informatie beschikbaar, die nog niet openbaar is gemaakt en 
kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Wed niet op de sport waar jij 
bij betrokken bent. 
 
DRINKT TIJDENS HET COACHEN VAN JEUGDTEAMS GEEN ALCOHOL EN MAAKT EEN 
AFSPRAAK MET JEUGDTEAMS DAT ER GEEN ALCOHOL WORDT GEDRONKEN. 
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Gedragscode NOB 

Inleiding  
De sportbonden in Nederland nemen ongewenst gedrag en seksuele intimidatie serieus. 
NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die zijn door de NOB 
onderschreven. Ze zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie pupil en 
begeleider te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en 
sporters in concrete situaties.  
 
Een begeleider is degene die een sportbeoefenaar in de ruimste zin des woords begeleidt 
en/of voor die begeleiding verantwoordelijk is (waaronder in ieder geval begrepen trainen, 
coachen en/of verzorgen) op en rondom de plaats waar de sportbeoefening of de 
voorbereiding daarop plaatsvindt, waar en hoe dan ook. Onder sportbeoefening wordt in 
deze definitie begrepen zowel de sportactiviteiten zelf als alle activiteiten die een directe 
relatie met die sportbeoefening hebben.  
 
Binnen het NOB-kader onderscheiden we:  

• instruerend kader (duikinstructeurs, zwembadtrainers, Instructeur-trainers) 

• sporttechnisch kader (trainers c.q. coaches vinzwemmen / onderwaterhockey) 

• sportorganisatorisch kader (juryleden, scheidsrechters, wedstrijdorganisatie) 

• sportmedisch kader  

• bestuurlijk kader van de vereniging.  
 
Onder NOB-kader wordt in deze gedragscode verstaan: de begeleider.  
 
Hieronder vind je de gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke 
sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.  
 
Meldpunt seksuele intimidatie en vertrouwenscontactpersoon  
NOC*NSF heeft een structuur opgezet om seksuele intimidatie in de sport te voorkomen en 
waar nodig hulp te kunnen bieden. Hiertoe behoort onder andere het Vertrouwenspunt 
Sport (0900-2025590) dat altijd bereikbaar is. Hier kun je terecht voor eerste opvang, vragen 
en advies aangaande seksuele intimidatie in de sport.  
 
Binnen de NOB is een Vertrouwenscontactpersoon 
(vertrouwenscontactpersoon@onderwatersport.org) het eerste aanspreekpunt bij 
(dreigende) incidenten. De Vertrouwenscontactpersoon verwijst door naar NOC*NSF 
vertrouwenspersonen of andere ondersteunende instanties als dit gewenst is.  
 
Racisme / discriminatie 

1. NOB-leden respecteren hun mede-sporter en diens persoonlijke levenssfeer en 
houden rekening met diens levensbeschouwelijke en culturele identiteit.  

2. NOB-leden discrimineren niemand vanwege leeftijd, geslacht, huidskleur, ras, 
seksuele geaardheid, beroep, mentale toestand of handicap, religie of politieke 
overtuiging. 

3. NOB-leden onthouden zich van uitlatingen en gedragingen met een discriminerend 
of anderszins beledigend karakter, alsmede van uitlatingen en gedragingen waarvan 
zij kunnen of behoren te weten dat deze voor een derde schadelijk zijn.  

 

mailto:vertrouwenscontactpersoon@onderwatersport.org
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Seksuele intimidatie 

1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter 
zich veilig voelt. 

2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de 
sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door 
te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel. 

3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele 
intimidatie tegenover de sporter. 

4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige 
sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als 
seksueel misbruik. 

5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter 
en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of 
erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust 
(doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten. 

6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten. 
7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en 

met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich 
bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer. 

8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en 
(machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld 
is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met 
deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen 
uitoefenen. 

9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de 
kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen 
financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot 
de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan. 

10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door 
iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in 
overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop 
aanspreken. 

11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de 
verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen. 


