
 
 

GEDRAGSCODE NORTHSIDE BALLERS 
 
Beste Northside Baller, 
 
Hieronder vind je de tien belangrijkste regels van de gedragscode van Northside Ballers. Lees 
deze gedragscode goed door, begrijp de regels en pas ze toe! 
 
 
1. GELIJKWAARDIGHEID 
Bij Northside Ballers is iedereen gelijkwaardig. Northside Ballers veroordeelt alle vormen en 
soorten van menselijk onderscheid op het gebied van ras, geslacht, afkomst, levensovertuiging, 
seksuele voorkeur, leeftijd, handicap en anderszins. Naast discriminatie zullen wij ook zaken als 
pesten, intimidatie en agressie NOOIT accepteren bij Northside Ballers. 
 
2. RESPECT OMGANGSVORMEN 
Behandel iedereen zoals jezelf behandeld zou willen worden.  Respectvol en menswaardig gedrag 
moet uit jezelf komen. Respecteer je teamgenoten; we lachen elkaar dus NOOIT uit, maar we 
helpen elkaar om samen beter te worden! Respecteer ook de coach van zowel je eigen team als 
die van de tegenstander, alsook de wedstrijdleiding en alle ouders. Vergeet nooit dat de 
tegenstander je opponent is en niet je vijand! Zet je tegenstander of medespeler niet voor schut 
als er fouten worden gemaakt. Aanmoedigingen en complimenten dragen bij tot het beter maken 
van elkaar. 
 
3. ZELFBEHEERSING EN VOORBEELDGEDRAG 
Beheers jezelf. Verbaal en non-verbaal geweld tegen teamgenoten, tegenstanders en 
scheidsrechters is een belediging voor de sport en wordt NOOIT geaccepteerd. Ditzelfde geldt 
voor de hal, de materialen en de aanwezige medewerkers (in bijvoorbeeld de kantine). 
 
4. BASKETBAL IS EEN TEAMSPORT 
Teamwork makes the dream work! Onze sport is de ultieme sport waarbij je in teamverband het 
meeste kunt bereiken. Ongeacht welke speler de score maakt, de punten komen altijd op naam 
van het team. Dus wees nooit egoïstisch en speel altijd in dienst van het team. Bij basketbal ben je 
altijd een onderdeel van het geheel. Samen iets bereiken is veel leuker dan alleen iets bereiken! 
 
5. WEES SPORTIEF 
Sportiviteit is het fundament van sport. Vergeet nooit dat je een ambassadeur van Northside 
Ballers bent en gedraag jezelf daar dus ook naar. Introduceer jezelf netjes bij de line-ups en 
feliciteer je tegenstander aan het einde van elke wedstrijd, of je die nu gewonnen hebt of niet. 
Goede manieren en respect gaan hier hand in hand. 
 
 



 
 
6. WERK HARD VOOR JEZELF EN JE TEAM 
Zowel voor je team als voor jezelf ben je verantwoordelijk zo goed mogelijk (samen) te spelen. Op 
tijd aanwezig zijn bij trainingen en wedstrijden is dan ook absoluut noodzakelijk. Doe altijd 
(tijdens de trainingen én de wedstrijden) je uiterste best, moedig je teamgenoten aan en haal 
daarmee samen het maximale uit elkaar. Fouten maken is prima, want daar leren we van! 
 
7. WEDSTRIJDLEIDING 
Zonder de scheidsrechters kun je geen wedstrijd spelen. De scheidsrechters hebben de lastige 
taak om de wedstrijd in goede banen te leiden en de regels van het spel te volgen. Maar zij 
kunnen het niet altijd bij het rechte eind hebben. Aanvaard op een sportieve manier verkeerde 
beslissingen van de scheidsrechter. Het uitschelden of mishandelen van de scheidsrechter wordt 
absoluut niet geaccepteerd. 
 
8. ACCEPTEER EEN VERLIES 
Iedereen wint en verliest wel eens. Wees een trotse winnaar en een goede verliezer. Een 
teleurstelling na een verloren wedstrijd is normaal, maar reageer je teleurstelling niet af op 
anderen. Hetzelfde geldt bij een overwinning. Wees niet neerbuigend ten opzichte van je 
tegenstander. Zij hebben ook hun best gedaan en dat mag best gerespecteerd worden. 
 
9. LUISTER NAAR JE COACH, TRAINER OF BEGELEIDER 
Je hebt niet voor niets een coach, trainer of begeleider. Zij hebben die functie omdat ze verstand 
van de sport hebben en het team verder kunnen helpen. Luister goed naar je coach, trainer of 
begeleider, accepteer wissels en pas instructies toe in de wedstrijden en op trainingen. Maak er 
samen het beste van! 
 
10. PLEZIER!!!!! 
Wij vinden allemaal basketball de leukste sport van de wereld. Dus geniet met volle teugen van 
de sport en van je team. Met het uitvoeren van de bovenstaande regels is het eenvoudig om veel 
plezier te hebben en een trotse basketballer van Northside Ballers te zijn! 
 
 
Het bestuur van Northside Ballers 


