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Afkortingen
REGLEMENTEN
Financieel Reglement – FR
GedragsCodes – GC
Intern Reglement – IR
Privacy Beleid – PB
Sportieve Opleidingen – SO
Referees Rules – RR
Sport Reglement – SR
Tucht Regels – TR
ALGEMEEN
Administratieve Bestraffing – AB
Algemeen Secretariaat – AS
Algemene Vergadering – AV
Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG
Belgische Kampioenschappen – BK
Belgium Snooker Federation (vzw) – BSF
Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité – BOIC
Best of Frames – BOF
Bestuursorgaan – BO
European Billiards and Snooker Association – EBSA
Feitelijke Vereniging – FV
General Data Protection Regulation – GDPR
Gewestelijke Vergadering – GV
Gewestelijke Ranking Tornooien (Gewestrankings) – GRT
Gewestraad – GR
International Billiards and Snooker Federation – IBSF
Minnelijke Schikking (Voorstel) – MS
Nationale Rankings – NR
Snooker Opleiding Vlaanderen – SOV
Vereniging Zonder Winstoogmerk – VZW
Vlaamse Kampioenschappen – VK
Vlaamse Organisatie voor internationale Volkssporten – VIV
Vlaamse SnookerFederatie (vzw) – VSF
World Professional Billiards and Snooker Association – WPBSA
World Snooker Association – WSA
World Snooker Tour – WST
SCHEIDSRECHTERS
Assessment Committee – AC
Belgium Referees Committee – BRC
European Billiards & Snooker Assocation Referees Subcommittee – EBSARS
Gewestelijke Scheidsrechters Commissie – GSC
Nationale Examen Commissie – NEC
Vlaamse Scheidsrechtercommissie – VSC
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Hfdst. 1 – Inleiding
1.1.
De onderstaande gedragsregels draaien allemaal rond kernwaarden die VSF en haar erkende overkoepelende
federatie in België hoog in het vaandel dragen, zoals respect, integriteit, loyaliteit, discretie en fair-play.
1.2.
VSF wenst met volgende gedragsregels aan te tonen welk gedrag wenselijk is en welk gedrag wordt afgekeurd.
De lichamelijke, psychische, sociale en/of seksuele integriteit van een sporter dient te worden gerespecteerd.
Elke overtreding van de gedragscode, evenals elk misdrijf dat gepleegd wordt, kan tuchtrechtelijk gesanctioneerd
worden door een tuchtcollege en/of het BO. Dit betekent dat een toegetreden lid door VSF o.a. ook kan worden
uitgesloten of geschorst voor activiteiten die door VSF worden georganiseerd.

Hfdst. 2 – Gedragsregels
2.1.
Om de integriteit en de ethiek van de snookersport te kunnen blijven bewaren zijn alle gedragsregels steeds van
toepassing.
2.2.
(Seksueel) Grensoverschrijdend gedrag, volgt een andere weg van aanpak en bestraffing, maar het niet volgen
van de doelstellingen en gedragscodes van de vereniging, onsportiviteit, onwelvoeglijk gedrag, gebruik van
doping en stimulerende of verboden middelen, fraude en wedstrijdvervalsing, verbaal en fysiek geweld, pesten,
intimidatie, discriminatie, vandalisme, e.a. … worden bestraft conform het tuchtreglement.
2.3.
Elke speler is ertoe gehouden alle reglementen te respecteren en andere spelers daartoe aan te zetten.
2.4.
Elke speler dient zich bij de beoefening van de snookersport te gedragen in een geest van sportiviteit en
wellevendheid, eigen aan de billiards- en snookersport, en dit zowel t.o.v. collega medespelers, bestuurders,
commissieleden, toeschouwers, supporters, scheidsrechters, zichzelf …
2.5.
Een speler dient geen handelingen te verrichten of uitspraken te doen die schadelijk zouden kunnen zijn voor de
naam of de faam van de vereniging. Eventuele kritiek op de werking, liefst opbouwend, kan steeds schriftelijk
worden geadresseerd aan het AS van de vereniging, waarbij het BO deze kan behandelen.

Hfdst. 3 – Gedragscode algemeen
Alle leden dienen steeds conform volgende gedragscode te handelen. Deze regels gelden voor alle activiteiten
van VSF en haar clubs en/of waaraan VSF haar goedkeuring verleent en dit ongeacht de rol die een toegetreden
lid bekleedt binnen de vereniging.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Respecteer de rechten maar ook de waardigheid van anderen.
Wees steeds oprecht, eerlijk en attent in de omgang t.o.v. van anderen maar ook van jezelf.
Wees professioneel in uw handelingen en accepteer de verantwoordelijkheid hiervan.
Engageer uzelf om steeds kwaliteit te garanderen.
Wees bewust van alle normen, regels, voorschriften en uiteraard het beleid en respecteer alles zonder
compromissen.
Handel steeds binnen het kader van de inter-gewestelijke, de nationale en de internationale regels van de
snookersport.
Misbruik uw betrokkenheid niet om uw eigen overtuigingen, gedragingen of praktijken te promoten, waar
deze strijdig zijn met deze van de VSF en haar overkoepelende organen.
Vertoon een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid. Uw woorden en uw daden dienen steeds een
voorbeeld te zijn en vooral voor jongeren.
Vermijd, waar mogelijk, niet-begeleide en niet-waargenomen activiteiten met personen onder de 18 jaar.
Onthoudt u van elke vorm van intimidatie en beïnvloeding van anderen.
Onthoudt u van elke handeling die het imago van de VSF schade kan toebrengen.
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12.
13.
14.
15.

Zorg voor een veilige omgeving voor het uitvoeren van de activiteiten van de vereniging.
Wees zorgzaam en toon de nodige voorzichtigheid ten opzichte van anderen die ziek of gewond zijn.
Wees een positief rolmodel.
Wees bewust van de inbreuken op deze gedragscodes en begrijp de mogelijke gevolgen hiervan.

Hfdst. 4 – Gedragscode voor een (jeugd)speler
Naast de algemene gedragscode dient een (jeugd)speler bijkomend in acht te nemen …
1.

2.

Hij/Zij zal steeds een correcte houding en respectvol gedrag blijven vertonen die eigen zijn voor de
snookersport. Hij/Zij gedraagt zich in een geest van sportiviteit, wellevendheid en respect t.o.v. zichzelf,
spelers, medespelers, supporters, scheidsrechters, begeleiders, materialen, ... Daarenboven zal hij/zij zich
houden aan de toegevoegde richtlijnen en gedragsregels van een official en/of een begeleider indien deze
aanwezig is.
Hij/Zij onthoudt zich binnen het kader van VSF en BSF volledig aan het gebruik van alle verboden middelen.
Tijdens de duur van een wedstrijd interclub, een gewestelijk tornooi, een NR, een BR of een andere
organisatie is buiten de venue zeer matig alcoholgebruik toegestaan voor spelers vanaf 21 jaar.

Hfdst. 5 – Gedragscode voor een coach, een trainer
Naast de algemene gedragscode dient een coach bijkomend in acht te nemen …
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Tolereer geen agressie, in welke vorm dan ook.
Geef feedback aan spelers en andere deelnemers naargelang de noden. Vermijd overdreven negatieve
feedback.
Aanvaard de rechten van de spelers om zich te consulteren bij andere coaches en adviseurs. Werk samen
met andere specialisten (bvb. sportwetenschappers, dokters, kinesitherapeuten, …).
Behandel elke speler fair en gelijkwaardig op het vlak van de sportbeoefening zonder enig onderscheid te
maken i.v.m. hun geslacht, afkomst, potentieel, kleur, seksuele geaardheid, religie, politiek geloof, socioeconomische status en alle ander mogelijkheden.
Moedig zelfstandigheid en eigen initiatief van spelers aan maar wijs hen op hun verantwoordelijkheden en
de gevolgen van hun gedrag, prestaties en beslissingen.
Betrek spelers bij het nemen van beslissingen die hen aanbelangen.
Leer spelers om elkaar te respecteren ongeacht het spelniveau.
Vergewis je ervan dat de trainingen worden aangepast aan de leeftijd, de individuele mogelijkheden en de
fysieke en psychische capaciteit van de speler. Bespreek ook de verwachtingen van een training.
Vergewis je ervan dat fysiek contact met spelers aangepast is aan de situatie en alleen nodig is om het
sportniveau op te krikken.
Wees bewust van de impact dat een coach heeft op de ontwikkeling van een speler tijdens de
samenwerking en vermijd seksuele intimidatie dat hieruit zou kunnen vloeien.
Vermijd situaties die spelers als aanstootgevend kunnen ervaren.
Moedig een gezonde levensstijl aan en ontmoedig het gebruik van drugs, alcohol, tabak en illegale
substanties.
Vermijd alle persoonlijke beïnvloeding van spelers op persoonlijk vlak (bvb. op politiek vlak, zakelijke
interesses, …).
Accepteer en respecteer de rol van de officials tijdens competities.
Ken de regels en gedraag je naar de reglementen en moedig spelers aan dit ook steeds te doen.
Wees altijd eerlijk en zorg ervoor dat zaken niet verkeerd worden voorgesteld.
Uiteraard is het gebruik van verboden middelen en drugs ten strengste verboden. Voor en tijdens een
coachingsessie is ook het gebruik van alcohol niet toegestaan.

© Vlaamse SnookerFederatie vzw – versie 24 Februari 2022 – blz. 3

Hfdst. 6 – Gedragscode voor een bestuurder / official en/of een
vrijwilliger
Naast de algemene gedragscode dient een bestuurder / official bijkomend in acht te nemen …
1.
2.
3.
4.

Los een conflict op een faire manier op en liefst volgens vastgelegde procedures.
Behoud steeds de onpartijdigheid.
Wees je bewust van de wettelijke verantwoordelijkheden.
Het is verboden alcohol te verbruiken voor en liefst ook tijdens de uitoefening van een functie.

Hfdst. 7 – Gedragscode voor een begeleider / teamleader
Naast de algemene gedragscode dient een begeleider / teamleider bijkomend in acht te nemen …
Taken
1.
Je verzamelt en begeleidt de leden van het team naar en van een wedstrijd, een tornooi of een
kampioenschap. De leden blijven uiteraard verantwoordelijk dat ze zich steeds op tijd en conform de
afspraken aanmelden.
2.
Je bent een aanspreekpunt voor de leden van het team.
3.
Behandel elke speler fair en gelijkwaardig op het vlak van de sportbeoefening zonder enig onderscheid te
maken i.v.m. hun geslacht, afkomst, potentieel, kleur, seksuele geaardheid, religie, politiek geloof, socioeconomische status en alle ander mogelijkheden.
4.
Moedig zelfstandigheid en eigen initiatief van spelers aan maar wijs hen op hun verantwoordelijkheden en
de gevolgen van hun gedrag, prestaties en beslissingen.
5.
Betrek spelers bij het nemen van beslissingen die hen aanbelangen.
6.
Vermijd situaties die spelers als aanstootgevend kunnen ervaren.
7.
Moedig een gezonde levensstijl aan en ontmoedig het gebruik van drugs, alcohol, tabak en illegale
substanties.
8.
Vermijd alle persoonlijke beïnvloeding van spelers op persoonlijk vlak (bvb. op politiek vlak, zakelijke
interesses, …).
9.
Accepteer en respecteer de rol van de officials tijdens competities.
10. Ken de regels en gedraag je naar de reglementen en moedig spelers aan dit ook steeds te doen.
11. Wees altijd eerlijk en zorg ervoor dat zaken niet verkeerd worden voorgesteld.
12. Je volgt de wedstrijdplanning van de leden van het team zoveel mogelijk mee op.
13. Je tracht indien mogelijk trainingsfaciliteiten te organiseren.
14. Je tracht de beschikbare tijd evenredig te verdelen om de wedstrijden van de leden van het team bij te
wonen.
15. Je handelt als een goed huisvader bij conflictsituaties of wangedrag en doet melding aan de VSF.
16. Je kan leden van het team bijstaan met technisch en tactisch advies indien een lid hier zelf om vraagt.
17. Een zeer beknopt verslagje van een speeldag is van harte welkom op het thuisfront.
18. Na terugkomst bezorg je een beknopt algemeen verslag (5 à 10 regels is voldoende) om het BO te
informeren over het gebeuren.
Specificaties
19. Het BO legt op voorhand een datum vast dat kandidaturen voor begeleider/teamleider schriftelijk aan het
AS kunnen worden bezorgd. Bij gebrek aan kandidaturen zal het BO de nodige initiatieven nemen.
20. In afspraak met het AS wordt een (standaard)document COC voor (jeugd)spelers opgemaakt en voor het
vertrek bezorgd aan de groep spelers die een begeleider/teamleider onder zijn/haar leiding krijgt. Een
speler zal de ontvangst en de kennis van de inhoud van het COC-document steeds schriftelijk melden aan
het AS.
21. Een begeleider/teamleider krijgt de volledige bevoegdheid over alles wat verband houdt met de organisatie
van een wedstrijd, tornooi of kampioenschap. Inmenging van ouders of derden hoeft niet te worden
getolereerd.
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Hfdst. 8 – Gedragscode voor een toeschouwer
Naast de algemene gedragscode dient een toeschouwer bijkomend in acht te nemen …
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Respecteer de beslissing van een official en leer vooral jongeren dit ook te doen.
Maak een jonge speler nooit belachelijk na het maken van een fout. Scheldt hem/haar niet uit. Positieve
commentaar motiveert.
Veroordeel het gebruik van geweld in elke vorm door andere toeschouwers, coaches, officials of spelers.
Toon respect voor de tegenstanders van uw team want zonder hen zou er immers geen wedstrijd zijn.
Gebruik geen geweld, pesterijen of misbruik in welke vorm dan ook. Gebruik geen ongepast taalgebruik en
val de spelers, coaches, officials en andere toeschouwers niet lastig.
Respecteer de rechten, de waardigheid en ook de waarde van elke persoon, ongeacht hun geslacht, het
vermogen, culturele achtergrond of religie.

Hfdst. 9 – Gedragscode voor het gebruik van email, internet en
(sociale) media
9.1.
Deze gedragscode bevat regels aangaande verantwoorde communicatie en het gebruik van persoonsgegevens
via e-mail, internet en sociale media.
VSF ondersteunt een open dialoog en de uitwisseling van ideeën en het delen van kennis. Wees extra voorzichtig
bij het publiceren over, of in discussie gaan in het openbaar. Verkeerd opgevatte of slecht onderbouwde stukken
van communicatie kunnen direct nadelige gevolgen hebben voor VSF en voor het toegetreden lid.
9.2.
De gedragscode is van toepassing op alle personen en in om het even welke hoedanigheid zij deel uitmaken van
de vereniging en/of ermee samenwerken.
9.3.
Bij gebruik van email, internet en sociale media moet bij alle communicatie steeds het nodige respact worden
getoond voor andere meningen en standpunten.
9.4.
Als lid van VSF dien je steeds een ambassadeur en een visitekaartje van de vereniging te zijn, extern maar
uiteraard mag ook intern niet worden vergeten.
9.5.
Ingeval gebruik van email, internet en/of sociale media proberen spelers steeds op een positieve manier kennis
en andere waardevolle informatie te delen, mits die informatie niet vertrouwelijk is en/of de VSF niet schaadt.
9.6.
Bij gebruik van email, internet en sociale media moeten de persoonsgegevens naar de buitenwereld steeds
worden beschermd tenzij een schriftelijke goedkeuring van het BO en/of het DB is verkregen.
9.7.
Spelers mogen geen berichten / foto’s / video’s online (laten) plaatsen of delen wanneer deze de vereniging onder
eender welke vorm schade kunnen toebrengen. Leden zijn steeds persoonlijk verantwoordelijk voor de berichten
die ze op sociale media (laten) plaatsen of via andere kanalen verspreiden. Ze zijn zich ervan bewust dat wat zij
publiceren voor lange tijd op internet aanwezig blijft.
Hetzelfde geldt voor het gebruik van email, internet en communicatie via andere mediakanalen zoals TV, radio,
kranten, weekbladen, enz.
9.8.
Bestuurders en andere personen met een leidinggevende rol, die namens de vereniging het beleid uitdragen,
hebben een bijzondere verantwoordelijkheid bij het gebruik maken van email en/of sociale media en/of het te
woord staan van de geschreven of gesproken pers. Voor deze mensen geldt dat zij altijd worden gezien als
vertegenwoordiger van VSF, ook als hij/zij een geheel privémening verkondigt.
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9.9.
Wanneer het BO kennis heeft dat een lid van de vereniging handelingen heeft gesteld die in strijd zijn met
bovenstaande gedragsregels inzake het gebruik van email, internet en (sociale) media dan dient betrokkene te
worden gedagvaard om voor het BO te verschijnen en stelt deze persoon zich bloot aan sancties.

Hfdst. 10 – Specifieke bepalingen omtrent grensoverschrijdend
gedrag
Er dient extra aandacht te worden geschonken aan de fysieke en seksuele integriteit van een toegetreden lid die
steeds dient te worden gerespecteerd.
•

Hij/Zij neemt niet deel aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, noch zal hij/zij anderen daartoe
aanmoedigen.

•

Hij/Zij 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.

•

Hij/Zij zal enkel sporttechnische fysieke handelingen stellen die op dat moment geboden zijn. Lichamelijk
contact zal enkel noodzakelijk en functioneel zijn voor de sportbeoefening.

•

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

•

Hij/Zij houdt rekening met wat een ander toegetreden lid als seksueel intimiderend ervaart (bvb. iemand
naar zich toe trekken om te kussen bij een begroeting en/of afscheid nemen, zich tegen een persoon
aandrukken en andere ongewenste aanrakingen, …).

•

Hij/Zij zal zich onthouden van seksueel getinte opmerkingen, schunnigheden, ontboezemingen over
eigen of andermans seksleven, via eender welk communicatiemiddel.

•

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

•

Hij/Zij zal onmiddellijk melding doen van een incident of situatie m.b.t. seksueel grensoverschrijdend
gedrag bij de API of het bestuur. Hij/Zij 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.

•

Hij/Zij zal zich ervan onthouden anderen te behandelen op een wijze die zijn/haar waardigheid aantast.
Hij/Zij 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 hij/zij:

•

•

•

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

•

hij/zij 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.

Hij/Zij 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 ander toegetreden lid, met
het kennelijke oogmerk deze persoon 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.

Hij/Zij zal meewerken aan het intern en/of 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.
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