Gedragscode Wielerclub Onder Ons Parike v.z.w.

Artikel 1 Kledij
De renner engageert zich uitsluitend koerskledij te dragen hem ter beschikking gesteld door W.O.O.P. en
dit zowel vóór, tijdens en na de wedstrijden, evenals tijdens de training en bij alle sportactiviteiten.
Daarenboven zal de renner die in de loop van het seizoen de activiteiten als renner stopzet de nog in
bezit zijnde clubkledij in perfecte toestand (buiten de eventueel normale slijtage) dienen terug te
bezorgen aan zijn ploegleider. Indien hij deze niet heeft terugbezorgd zal hij in ieder geval het
daaropvolgend seizoen moeten starten met de nog in zijn bezit zijnde kledij voor zover deze niet van
uitzicht zal worden gewijzigd.
Artikel 2 Hulp en collegialiteit
Van de renner wordt verwacht onderlinge hulp en collegialiteit na te streven met zijn collega’s renners
aangesloten bij W.O.O.P. , en/of tegenover een gastrenner van de club. Tegenwerking zal nimmer
geduld worden.
Artikel 3 Sportreglementen
De renner zal zijn sport beoefenen naar de regels en de geest van de sportreglementen van de
Wielerbond Vlaanderen (W.B.V.) en/of het tuchtreglement van de Koninklijke Belgische Wielerbond
(K.B.W.B.).
Artikel 4 Deelname aan wedstrijden
De renner zal aan het in het huishoudelijk reglement van W.O.O.P. opgenomen minimum aantal
wedstrijden per jaar deel nemen; het aantal betwiste wedstrijden dient door de renner te worden
bewezen.
Artikel 5 Steun aan activiteiten
Het lidmaatschap van de renner veronderstelt steun te verlenen aan alle inrichtingen, manifestaties,
organisaties en vergaderingen welke zullen worden ingericht door W.O.O.P. en/of haar
dochtervereniging (T.O.O.P.) , en persoonlijke aanwezigheid op de activiteiten waarvoor hij wordt
uitgenodigd.
Artikel 6 Meldingsplicht deelname aan wedstrijden
De renner is verplicht mee te werken aan te website www.woop.be en aan de publicaties van W.O.O.P.
door de club steeds op de hoogte te houden van de wedstrijden waaraan de renner zal deelnemen en
door zo snel mogelijk de club op de hoogte te brengen van de behaalde resultaten via de daartoe
beschikbaar gestelde kanalen.
Artikel 7 Deelname aan het wegverkeer
Tijdens alle individuele en georganiseerde trainingen wordt van de renner verwacht:
- Zich te houden aan de verkeersregels
- Zichtbaar rekening te houden met anderen in het verkeer

-

Tijdig aan te geven welke richting men uit wil
Beleefd te blijven tegen andere weggebruikers
Altijd te rijden op het aangegeven fietspad
Bij groepstrainingen de richtlijnen van de trainers/begeleiders op te volgen
Opvolgen van de aanwijzingen van de politie en/of verkeersregelaars

Artikel 8 Gedragsregels voor ouders
Ouders spelen een belangrijke rol in het leven van een kind. Ze zijn geïnteresseerd en willen zoveel
mogelijk helpen. Het komt echter dikwijls voor dat ouders te zeer betrokken raken bij het wielrennen
van hun kind en in hun enthousiasme ongewild een storende invloed uitoefenen.
- Zorg voor een goed contact met de trainers en respecteer hun mening.
- Praat met andere ouders, het is dikwijls prettig gemeenschappelijke problemen te bespreken.
- Uit nooit kritiek tegen of over uw kind of trainers waar andere ouders bij zijn.
- Moedig inspanning zowel als resultaat aan.
- Beoordeel de vorderingen van uw kind niet alleen aan het aantal gewonnen wedstrijden.
- Het is belangrijk inspanning te herkennen en te belonen.
- Wees gul met applaus, tijdens een wedstrijd is het belangrijk dat u applaudisseert voor de goede
verrichtingen.
- Hiermee geeft u niet alleen het goede voorbeeld, maar het zal ook een meer ontspannen sfeer
geven.
Artikel 9 Fiets
Iedereen moet zorgen dat zijn fiets en toebehoren in goede staat van onderhoud zijn.

