Inleiding;

Van de scheidsrechter.

Voor u ligt de gedragscode van de NJBB gebaseerd op publicaties van NOC*NSF.
Deze gedragscode kan een bijdrage leveren tot positieve uitstraling van onze sport.
Deze gedragscode is bedoeld als “geheugensteuntje” voor alle geledingen binnen de NJBB.

Gedragscode voor de sport.
Een aantal afspraken binnen de gedragscode gelden voor iedereen. Zij dekken de gehele lading. Er
zijn echter specifieke zaken die zich voor kunnen doen binnen de NJBB waardoor er noodzaak is om
afspraken toe te voegen.

De basis voor de gedragscode binnen de sport is;
1e;
2e;
3e;
4e;
5e;
6e;
7e;
8e;

Respecteer de regels van je sport;
Respecteer de mede- en tegenstander binnen je sport;
Behandel alle deelnemers in je sport gelijkwaardig;
Pesten is verboden;
Gebruik geen (fysiek-, mentaal- en verbaal) geweld bij de sport;
Zorg met respect voor de accommodatie en materialen;
Pak geen dingen van een ander zonder te vragen, dit is stelen;
Samen staan voor een faire sport.

Hieronder een aantal richtlijnen voor de doelgroepen binnen de NJBB.
Specifieke richtlijnen voor:

Sporters.
1e;
2e;
3e;
4e;
5e;

Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstander;
Speel volgens de bekende en/of afgesproken afwijkende wedstrijdregels;
Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk;
Aanvaard de beslissingen van scheidsrechters en wedstrijdleiders;
Beinvloed de scheidsrechter of wedstrijdleider niet door onbehoorlijke taal of agressieve
gebaren en woorden;
6e; Wees blij met een overwinning maar laat je niet ontmoedigen door een nederlaag;
7e; Wens de tegenstander geluk met de behaalde succes als je zelf de verliezer bent;
8e; Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of de club
aan te moedigen ook onsportief te spelen of op te treden;
9e; Wijs je medespeler(s) gerust op onsportief of onplezierig gedrag;
10e; Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken;
11e; Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat in je sport mogelijkheden
bestaan te trainen en wedstrijden te spelen. Dit is namelijk niet vanzelfsprekend.
12e; Laat de accommodatie netjes achter, ruim dus eventuele rommel op.

Bestuursleden/commissieleden en andere functionarissen.
1e; Zorg voor gelijke mogelijkheden voor deelname in onze sport voor iedereen, ongeacht hun
vaardigheid, geslacht, leeftijd of handicap;
2e; Betrek de sporters zoveel mogelijk in planning, leiding en de evaluatie van alle activiteiten;
3e; Sta niet toe dat welk sportprogramma dan ook primair voor de toeschouwer wordt gemaakt;
4e; Materiaal en voorzieningen moeten voldoen aan alle veiligheidseisen en geschikt zijn voor

gebruik in de sport en geeft aan hier zorgvuldig mee omgegaan moet worden;
5e; Bij de wedstrijdbepalingen en de duur van de wedstrijden dient rekening te zijn gehouden
met de leeftijdscategorie;
6e; Denk eraan dat het spel gespeeld wordt om het spel te beoefenen. Zorg er voor dat de
beloning niet als belangrijkste wordt gezien. Wel als u gul bent met lof voor inzet en
prestatie.
7e; Distribueer een gedragscode m.b.t. sportiviteit onder de toeschouwers, trainers, spelers,
officialsouders en nieuws media;
8e; Zorg ervoor dat uw optreden en gedrag andere bestuursleden, officials spelers en
toeschouwers niet beschadigd of “:te kijk zet”;
9e; Onthoud u van commentaar op collega-officials, spelers en publiek;
10e; Gebruik geen alcohol terwijl u in functie bent.

Scheidsrechters.
1e; Wees consequent en consistent in het toepassen van de regels;
2e; Zorg ervoor dat het plezier in het spel niet verloren gaat door veel in te grijpen;
3e; Geen woorden maar daden. Zorg ervoor dat zowel in als buiten het speelveld uw gedrag
sportief is;
4e; Geef daar waar het verdient is beide teams een compliment voor hun goede spel;
5e; Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten;
6e; Beoordeel opzettelijk, goed getimed “foul play” als onsportief, waardoor het respect voor
eerlijk spel handhaaft;
7e; Onthoud u van commentaar op collega-officials, spelers en publijk;
8e; Gebruik geen alcohol terwijl u in functie bent.

Wedstrijdleiders.
1e;
2e;
3e;
4e;
5e;

Wees consequent en consistent in het toepassen van de regels;
Wees duidelijk in uw toelichtingen naar de spelers en het publiek;
Heb geduld met vragen van deelnemers en publiek;
Realiseer u dat u in functie promotie maakt voor de sport;
Geen woorden maar daden. Zorg ervoor dat zowel in als buiten het speelveld uw gedrag
sportief is;
6e; Onthoud u van commentaar op collega-officials, spelers en publiek;
7e; Gebruik geen alcohol terwijl u in functie bent.

Toeschouwers.
1e; Denk eraan dat de spelers voor hun eigen plezier deelnemen aan de georganiseerde
sportbeoefening.
2e; Gedraag u op uw best. Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen en/of belagen
van spelers, trainers, scheidsrechter(s) en/of andere officials;
3e; Geef applaus bij goed spel van zowel eigen als ook van de tegenspelers, of andere
deelnemers;
4e; Toon respect voor tegenstander/tegenspelers, zonder deze zou er geen wedstrijd zijn;
5e; Maak een speler(speelster) nooit belachelijk en scheld hen niet uit als er een fout gemaakt
wordt tijdens de wedstrijd;
6e; Veroordeel elk gebruik van geweld;
7e; Respecteer de beslissingen van zowel de scheidsrechter als andere officials;
8e; Moedig spelers/speelsters altijd aan om zich aan de spel/wedstrijd regels te houden;
9e; Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen;
10e; Ruim uw eventuele rommel op. Houd de accommodatie netjes.

De gedragscodes voor trainer/coaches heb ik niet vermeld.
Johan Broekhuizen.

Van de scheidsrechter.
Hier een artikel uit het Internationaal Spelreglement van de NJBB.

Artikel 16.
Gedrag van spelers en toeschouwers.
Gedurende de tijd die een speler reglementair ter beschikking staat om zijn of haar boule(s) te werpen moeten de toeschouwers en andere spelers stil zijn.
De tegenstanders mogen niet lopen, gebaren of iets anders doen, dat de speler die in de cirkel staat af zou
kunnen leiden.
Alleen zijn medespeler(s) mogen zich tussen de werpcirkel en het but bevinden.
De tegenstander(s) moeten zich voorbij het but of achter de speler in de werpcirkel bevinden.
In beide gevallen zijwaarts van de speelrichting, en bovendien op tenminste 2 m. afstand van het but of speler.
Spelers die zich niet houden aan deze regels kunnen worden gediskwalificeerd als zij, na een officiële waarschuwing van de scheidsrechter, volharden in dit gedrag.

Als extra aanvulling van mij op dit artikel:
De reglementaire speeltijd voor het werpen van een boule is; als de voorgaande boule stilligt na het werpen
is de tijd één minuut om de volgende boule te werpen.
Of als het but is uitgeworpen en stil ligt gaat de tijd in.( ook één minuut), of als er gemeten is gaat de tijd in
na het meten.
Let bij het spelen ook eens op het spel naast je eigen baan, als er iemand wil spelen naast je sta even stil en
beweeg niet, zodat deze speler niet afgeleid wordt.
Kijken waar je loopt,(op je eigen baan blijven) en zo weinig mogelijk lawaai maken.
Johan Broekhuizen.
Scheidsrechter.

