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Tafeltennisvereniging Smash 

Monster 

Vastgesteld in de algemene ledenvergadering d.d. 15 oktober 2014. 

  

SPORTIEF GEDRAG 

1 Kom op tijd, zodat de wedstrijden ook op tijd kunnen beginnen. Dit geldt ook voor deelname 

aan trainingen!  

2   Zorg voor sportief gedrag tijdens de wedstrijden:  

>   Geef je tegenstander een hand bij start van de wedstrijd en aan het eind van de wedstrijd 

>   Zeg sorry na geluksballen 

>   Feliciteer na de wedstrijd met het hele team de tegenstander of neem met het hele team 

de felicitaties in ontvangst. Wens de tegenstander nog veel succes voor de volgende 

wedstrijden.  

3  Blijf sportief, ook al is je tegenstander dat misschien niet.  

4  Sla of gooi niet met je batje, schop niet tegen de tafel of omheining. Ga zuinig om met het 

materiaal onze eigen en van de ontvangende vereniging.  

5  Houd je aan regels en accepteer beslissingen van de scheidsrechter.  

6  Moedig elkaar aan!  

7 Laat geen rommel achter in de zaal. 

8 We spelen samen; dus ook opruimen gebeurt samen!  Nadat een thuiswedstrijd of traninig is 

afgelopen moet in principe materiaal altijd weer opgeruimd worden.  

9 Vermijd grove taaluitingen of andere mogelijke intimiderende opmerkingen.  

 

WEDSTRIJDEN 

1 Ieder seniorlid dient tijdig (vóór 1 juni en vóór 1 december) aan de wedstrijdsecretaris mede 

te delen of hij/zij wel of niet competitie wil spelen. Leden die competitiegerechtigd zijn en 

namens de vereniging zijn ingeschreven voor de competitie, zijn verplicht de in hun poule 

vermelde wedstrijden te spelen. Leden hebben – in overleg met de aanvoerder van het eigen 

team – een inspanningsverplichting om zelf voor vervanging zorg te dragen in geval van 

verhindering. 

 

2 De aanvoerder draagt er zorg voor dat, na afloop van enige door zijn/haar team gespeelde 

wedstrijd, het wedstrijdformulier bij de wedstrijdsecretaris wordt bezorgd. De 

wedstrijdsecretaris stelt hiervoor nadere richtlijnen op, die moeten worden opgevolgd. 

Controleer na afloop van de wedstrijd of je het formulier goed hebt ingevuld en bij twijfel 

schakel hulp in.  



 Gedragsregels  T.T.V. Smash 

 

2 | P a g i n a  

 

3 We spelen competitie in clubtenue; dat wil zeggen het blauwe clubshirt met een 

zwarte/marineblauwe korte broek (voor de dames evt. rokje). Trainingen zijn niet verplicht in 

clubtenue.  

 

4  Begroet het andere team bij binnenkomst, stel jezelf voor en geef de gelegenheid tot het 

nuttigen van een kopje koffie/thee. Geef daarna het bezoekende team de gelegenheid om in 

te spelen.  

 

5  Voor eventueel publiek geldt:  

• Zorg voor sportief gedrag, moedig aan op een positieve manier.  

• Toon respect voor tegenstanders en scheidsrechters.  

• Benader spelers positief. 

• Applaudisseer bij goed spel.  

• Vermijd beledigingen en negatieve benadering richting spelers of tegenstanders.  

 

 

ZAALBELEID 

1 Alleen zaalschoenen, waarmee niet buiten wordt gelopen. Zwarte zolen zijn niet toegestaan. 

 

2 Géén alcohol of etenswaren in de zaal. Roken is uiteraard verboden. 

 

3 Wacht met doorlopen achter de tafels, tot de rally in een wedstrijd voorbij is. 

 

4 Ga netjes om met het materiaal in de zaal. Verzet tafels en teltafels volgens de instructies. 

 

5 Zet geen tassen op de tafels en ga er niet op zitten. 

 

6 Gooi kapotte balletjes in de prullenbak. Geef beschadigingen aan materiaal door aan de 

bardienst of een lid van het bestuur.  

 

7 Aanwijzingen van de bardienst of (vertegenwoordigers van) het bestuur moeten opgevolgd 

worden. 

 

8 Het bewust toebrengen van schade aan de zaal of de materialen en het schoppen tegen de 

tafel of slaan tegen de muur kan leiden tot een (on)voorwaardelijke schorsing. Het bestuur 

van Smash zal de kosten verhalen op de veroorzaker. 

 

9 Personen die herhaaldelijk vloeken, agressief zijn of ander normafwijkend gedrag vertonen 

kunnen door de bardienst of vertegenwoordiger van het bestuur uit de zaal verwijderd. Aan 

hen kan door het bestuur een (on)voorwaardelijke schorsing opgelegd worden 

 

ROOKVERBOD 

In het clubgebouw geldt een algeheel rookverbod. 
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ALCOHOL EN SPORT 

De volgende gedragsregels zijn van toepassing: 

1 Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine 

of elders in het gebouw van de vereniging; 

2 Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders 

(bijvoorbeeld in de kleedkamers) te nuttigen dan in de kantine; 

3 Er wordt geen alcohol geschonken aan  

- jeugdleden en jongeren < 18 jaar (als er twijfel is, kan gevraagd worden naar een 

legitimatie); 

- jeugdleiders, trainers van jeugdteams en andere begeleiders van de jeugd tijdens de 

uitoefening van hun functie; 

- personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers. 

4 Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol 

aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende 

drank worden geweigerd; 

5 Barvrijwilligers geven zelf het goede voorbeeld betreffende het gebruik van  

alcoholhoudende drank gedurende hun bardienst; 

6 Personen die agressief of normafwijkend gedrag vertonen, worden door de bardienst of de 

vertegenwoordiger van het bestuur uit de kantine verwijderd. Het bestuur kan vervolgens 

disciplinaire maatregelen nemen. 

De schenktijden van alcohol zijn als volgt:  

Maandag  20:00 - 01.00 

Dinsdag 20:00 - 01.00 

Woensdag 20:00 - 01.00 

Donderdag  20.00 - 01.00  

Vrijdag   20.00 - 01.00  

Zaterdag  18.00 - 01.00 
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BEGELEIDING JEUGDLEDEN 

In het kader van een veilige sportbeoefening worden senioren die jeugdleden begeleiden (training, 

begeleiding van vrijspelen, begeleiding van competitiewedstrijden, organisatie en begeleiden van 

toernooien) verplicht de ‘gedragsregels ter preventie van seksuele intimidatie’ te ondertekenen. De 

gedragsregels zijn opgesteld door NTTB/NOC NSF. De voorbeeldtekst van de gedragsregels is als 

bijlage bij dit reglement opgenomen. Aan senioren die nog geen drie jaar lid zijn van Smash en 

jeugdleden willen gaan begeleiden, zal in afwijking van het bovenstaande om een Verklaring Omtrent 

Gedrag (VOG) worden gevraagd.  

Een nieuwe jeugdtrainer die geen lid is van Smash, wordt eveneens gevraagd een VOG aan te 

leveren. Wanneer een nieuwe jeugdtrainer langer dan drie jaar lid is van Smash, kan worden volstaan 

met het ondertekenen van de ‘gedragsregels ter preventie van seksuele intimidatie’. De kosten van 

de aanvraag van de VOG worden door de vereniging vergoed. 

 

_______ 


