
 
 
 

Gedragsregels SV Kampong Cricket 
 
 
Als lid van Kampong Cricket vind je de “Spirit of Cricket” op en rond de 
cricketvelden belangrijk en handel je hiernaar. De Spirit of Cricket is een 
belangrijk onderdeel van de cricketsport en wordt beschreven in de M.C.C. 
Laws of Cricket: 
 
“Cricket is a game that owes much of its unique appeal to the fact that it 
should be played not only within its Laws but also within the Spirit of the 
Game. Any action which needs to abuse this spirit causes injury to the 
game itself” 
 
 
Dit betekent in het kort dat iedereen van Kampong Cricket respect 
toont voor: 

• De tegenstander 
• De teamgenoten 
• De toeschouwers 
• De rol en beslissingen van de scheidsrechters 
• De rol, beslissingen en aanwijzingen van de aanvoerders 
• De traditionele waarden van het spel 
• De etnische achtergrond, religie en herkomst van anderen 

 
 
Als lid van Kampong Cricket: 

• Ben je een Ambassadeur van de vereniging en de Spirit of Cricket 
• Zet je je in voor sportiviteit en respect op de cricketaccommodaties 
• Spreek je anderen aan op ongewenst (seksueel) en of negatief 

gedrag op en rond de velden 
• Is de voertaal in het team, op het veld en binnen de vereniging 

altijd Nederlands of Engels 
 



 
Als lid of supporter van Kampong Cricket erken je dat het tegen de 
Spirit of Cricket is om: 

• Een beslissing van een umpire in twijfel te trekken in woord of 
gebaar 

• Beledigende opmerkingen te maken richting umpires en 
tegenstanders 

• Vals te spelen door: 
o Te appelleren wanneer je weet dat de batsman niet uit is 
o Overmatig appelleren 
o De scheidsrechter op een agressieve manier te benaderen 

tijdens het appelleren 
o De tegenstanders bewust uit de concentratie te halen door 

overmatig klappen of onnodig geluid maken (onder het 
voorwendsel dat je je eigen team aanmoedigt) 

 
 
Kampong Cricket werkt mee aan het door de KNCB opgestelde VSK 
(Veilig Sport Klimaat) beleid. We creëren en houden een veilig 
sportklimaat in stand door een aantal voorwaarden te scheppen en af te 
spreken in woord geschrift en coaching. 
 
We houden ons aan de gedragsregels voor begeleiders die in het 
Reglement Seksuele intimidatie van het ISR (Instituut Sport Rechtspraak) 
staan (https://centrumveiligesport.nl/preventie/gedragscodes/gedragscode-voor-trainerscoaches-en-begeleiders).  
 
Zo willen we ongewenst (seksueel) gedrag voorkomen door een actief 
VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) beleid te voeren. We vragen trainers en 
coördinatoren een VOG aan te vragen en aan te leveren en worden 
duidelijke afspraken gemaakt over de omgang met kinderen en 
volwassen.  
 
Daarnaast is er een vertrouwenscontactpersoon aangesteld, van wie de 
contactgegevens te allen tijde te vinden zijn op onze website. 
 
 
 
 

Kampong Cricket staat voor sportiviteit, wederzijds respect en eer. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


