
Gedragscode DDZZ 

Lichamelijk contact 

1. De sporter neemt niet deel aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, noch zal 

hij/zij anderen daartoe aanmoedigen. 

- De sporter zal door feitelijke interventie een klaarblijkelijke vorm van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag waarvan hij/zij getuige is of waarvan hij/zij op de 
hoogte wordt gesteld of getuige van is onmiddellijk (doen laten) stoppen en de 
nodige hulp (laten) bieden aan het slachtoffer.  

- De sporter zal enkel sporttechnische fysieke handelingen stellen die op dat 
moment geboden zijn. Lichamelijk contact zal enkel noodzakelijk en functioneel 
zijn voor de sportbeoefening.  

- De sporter zal geen seksueel of erotisch geladen sfeer creëren (door woord, 
gedrag, vertoning filmbeelden, aankleding omgeving, etc.) of aan het 
voortbestaan daarvan een bijdrage leveren.  

- De sporter houdt rekening met wat een andere sporter als seksueel 
intimiderend ervaart (bijvoorbeeld iemand naar zich toe trekken om te kussen 
bij begroeting en afscheid, zich tegen de sporter aandrukken en andere 
ongewenste aanrakingen). 

- De sporter zal zich onthouden van seksueel getinte opmerkingen, 
schunnigheden, ontboezemingen over eigen of andermans seksleven, via 
eender welk communicatiemiddel. 

- De sporter mag niet ingaan op seksuele/erotische verlangens of fantasieën van 
een seksueel minderjarige sporter (< 16 jaar). 

2. De sporter zal onmiddellijk melding doen van een incident of situatie m.b.t. seksueel 

grensoverschrijdend gedrag bij een club API (Zjef Laureys of Jana Van Rie). De 

sporter mag anderen (zoals een sporter, begeleider of bestuurder) niet ontmoedigen 

of beletten om melding te doen of een klacht in te dienen inzake seksueel 

grensoverschrijdend gedrag.  

3. De sporter zal zich ervan onthouden anderen te behandelen op een wijze die zijn/haar 

waardigheid aantast. De sporter zal tijdens trainingen, stages, wedstrijden en reizen 

gereserveerd en met respect omgaan met anderen in de ruimten waarin hij/zij zich 

bevindt, zoals de kleedkamer of de slaapkamer. Zo zal de sporter: 

- zich niet onnodig en/of zonder toestemming van andere sporters bevinden in 
of naar binnen kijken/gluren in ruimtes die door andere sporters worden 
gebruikt als privé-ruimtes, zoals douches, kleedkamers, toiletten, slaapkamers 
en soortgelijke ruimtes, waarin hij/zij mag veronderstellen zich te kunnen 
gedragen alsof hij/zij alleen en ongezien is. 



- de sporter zal een andere sporter op geen enkele wijze systematisch isoleren 
en niet systematisch een één-op-één relatie realiseren, zonder dat daar 
sporttechnische redenen voor zijn. 

4. De sporter zal zich onthouden van elke vorm van seksueel of emotioneel 
machtsmisbruik of intimidatie tegenover een andere sporter. Zo zal de sporter: 

- geen dwang uitoefenen of op enigerlei wijze misbruik maken van een andere 
sporter, met het kennelijke oogmerk deze sporter tot seksuele handelingen te 
dwingen, daartoe te verleiden of over te halen, of die te dulden. 

- geen (im)materiële voordelen of vergoedingen geven met de kennelijke 
bedoeling (seksuele) tegenprestaties te vragen. 

5. De sporter zal meewerken aan het intern / extern (voor)onderzoek en de interne 

tuchtprocedure die naar aanleiding van een aangifte m.b.t. seksueel 

grensoverschrijdend gedrag bij een tuchtcommissie of onderzoeksinstantie aanhangig 

is. Hij / zij zal gevolg geven aan een oproeping voor de tuchtcommissie. 

6.  De sporter die een relatie heeft met een sportbegeleider, informeert onmiddellijk het 

bestuur van de sportorganisatie hierover 

Toezicht/toegang kleedkamers 

1. Tijdens de lessen zijn de kleedkamers geen wachtruimtes, zwemmers en ouders 

verlaten de kleedruimtes en wachten in de inkomhal of cafetaria. 

2. Rugzakken komen niet mee binnen in het zwembad 

3. Filmen of foto’s nemen in de kleedkamers is ten strengste verboden. Incidenten kunnen 

leiden tot een onmiddellijke schorsing. 

Stiptheid 

De zwemmers kunnen maximaal 15 minuten vóór aanvang van het lesuur de kleedkamers 

betreden om zich om te kleden. Het douchen, wassen en aankleden na het zwemmen mag 

voor elke zwemmer, klein of groot, competitie, kunstzwemmen of waterpolo, ook maximaal 

15 minuten duren.  

Respect voor zichzelf 

De sporter 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. Wanneer iets wordt aangeboden 



om iets te doen of na te laten, meldt de sportbegeleider dit onmiddellijk aan het bestuur van 

de sportorganisatie. 

Respect voor de ander 

De sporter is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen 

waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht. Hij/zij gedraagt zich hoffelijk en respectvol, 

onthoudt zich van grievende en/of beledigende opmerkingen. Dit geldt zowel bij rechtstreekse 

contacten met anderen, als bij het gebruik van communicatiekanalen zoals sociale media, 

apps, internet of het maken van geluids- of beeldmateriaal. 

Respect voor omgeving 

1. Zwembad wordt proper en net achtergelaten na de training.  

2. Schade wordt gemeld aan de bestuursleden.  

3. Er wordt niet gegeten in het zwembad. 

4. Persoonlijk materiaal komt niet in het zwembad.  

5. Sporters douchen voor ze in het water gaan. 

6. Aansluitende zwemkledij is verplicht. 

7. Kleedkamers worden proper achter gelaten. 

Gezond Sporten 

De sporter wordt beschermd tegen de negatieve effecten die sport kan veroorzaken zoals 

prestatiedruk, blessures of gezondheidsrisico’s. 

Begroeting 

We verwachten algemene beleefdheid van zowel sporters, ouders, sportbegeleiders en 

bestuursleden. 

Kledij 

Alle leden van onze club zijn verplicht de club badmuts of waterpolo cap te dragen.  



Stages en tornooien 

Al in deze gedragscode vermelde regels gelden op stages, op tornooien en wedstrijden.  

Gsm gebruik 
1. Gsm wordt door de sporter niet gebruikt tijdens de training. 

2. Gsm gebruik in de kleedkamers in ten strengste verboden. Incidenten met filmen of 

foto’s in de kleedkamers kunnen leiden tot een onmiddellijke schorsing. 
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