Gedragscode voor de Arbitragefunctionaris
Inleiding
De KNLTB verwacht van spelers die aan wedstrijden deelnemen dat zij zich strikt houden aan
de gedragsregels op en rond de tennisbaan. Aan de arbitragefunctionarissen die worden ingezet
bij de door de KNLTB georganiseerde evenementen (hierna: scheidsrechters) worden dan ook
hoge eisen gesteld met betrekking tot deskundigheid en gedrag. Deze zijn vervat in deze
gedragscode voor de arbitragefunctionaris. Deze gedragscode is een specifieke aanvulling op
de “Fair Play in Tennis” gedragscode toegespitst op de onderhavige doelgroep. Scheidsrechters
die de gedragsregels overtreden, kunnen op basis van het Tennis Arbitrage Reglement of de
tuchtrechtprocedure van de arbitragelijst worden geschrapt.
Gedragscode
De scheidsrechter:
PROFESSIONALITEIT
1. Beschikt over een dusdanig lichamelijke conditie waardoor hij zijn taak op een
professionele manier kan vervullen.
2. Is tijdig aanwezig: Komt op tijd bij wedstrijden waarbij hij functioneert.
3. Beschikt over een zeer goede kennis van de regels en houdt deze up-to-date: Kent de
tennisspelregels en kan deze in alle spelsituaties toepassen. Hetzelfde geldt ten
aanzien van de procedures voor de tennisarbitrage tijdens wedstrijden, het
Competitiereglement, het Toernooireglement en het Strafpuntensysteem.
4. Houdt zich aan regels, waaronder de statuten, reglementen en besluiten van de
(inter)nationale bond, en afspraken. Informatie wordt gebruikt voor het doel van de
organisatie. Verklaart vertrouwelijke informatie niet ten voordele noch ten nadele van
zichzelf en/of anderen te gebruiken.
5. Is gekleed volgens de afgesproken kledingcode bij evenementen waar hij functioneert.
6. Onthoudt zich van alcohol- en drugsconsumptie: Nuttigt op de dagen dat hij functioneert
geen alcoholische dranken of drugs voor aanvang van de wedstrijden, en voorts op die
dagen ook niet op het tenniscomplex zolang er wedstrijden worden gespeeld en hij in
scheidsrechtersuniform is.
7. Geeft het goede voorbeeld: hij bespreekt, (wanneer dit aan hem wordt gevraagd,) met
de spelers de uitleg van spelregels en manieren om de arbitrage en het gedrag van
spelers te verbeteren.

8. Vormt als (onderdeel van de) arbitrage een team: hij zal nooit publiekelijk afroepen
(calls) of beslissingen van andere arbitragefunctionarissen bekritiseren of verduidelijken.
Dit is alleen toegestaan rechtstreeks naar de betreffende functionaris of de fungerende
hoofdscheidsrechter.
9. Scheidsrechters gedragen zich te allen tijde op een professionele en waardige wijze en
tonen respect voor de hoofdscheidsrechter, andere arbitragefunctionarissen, overige
medewerkers van het evenement, spelers, pers en toeschouwers.
10. Scheidsrechters verlenen hun medewerking aan een evenement tot het moment dat de
hoofdscheidsrechter hen toestaat te vertrekken.
ETHIEK
11. Behandelt iedereen eerlijk en met respect binnen het verband van hun sportactiviteiten,
ongeacht geslacht, ras, land van herkomst, atletisch vermogen, kleur, seksuele
geaardheid, geloof, politieke mening, sociaaleconomische status etc.
12. Waakt voor belangenverstrengeling: een scheidsrechter functioneert niet bij een
wedstrijd waarbij hij een relatie heeft met een van de spelers, voor zover deze relatie
kan leiden tot belangenverstrengeling of tot twijfel aan de onpartijdigheid van de
scheidsrechter. Hiermee worden niet slechts echte belangenverstrengelingen
voorkomen; alleen al de schijn van belangenverstrengeling maakt een scheidsrechter
ongeschikt om te functioneren bij een dergelijke wedstrijd. Na overleg met de spelers
kan hij eventueel wel fungeren als scheidsrechter.
13. Is onpartijdig en onafhankelijk: Scheidsrechters zijn te allen tijde volstrekt onpartijdig en
onafhankelijk tegenover spelers en gaan geen relaties aan of ondernemen geen
activiteiten die twijfel doen ontstaan aan hun onpartijdigheid als arbitragefunctionaris.
14. Waarborgt zijn onpartijdigheid: Scheidsrechters zoeken niet bewust contact met spelers
en gaan niet vertrouwelijk met spelers om. Het is scheidsrechters echter niet verboden
om in hetzelfde hotel als spelers te logeren of om aan sociale verplichtingen deel te
nemen waarbij ook spelers aanwezig zijn.
15. Blijft onafhankelijk: Scheidsrechters doen, zonder voorafgaande toestemming van de
KNLTB, geen mededelingen aan de pers of op sociale media, als hun uitspraken met
betrekking tot de arbitrage op een bepaald evenement kunnen worden gepubliceerd of
uitgezonden.
16. Is zich bewust van de risico’s van matchfixing en handelt hiernaar: Scheidsrechters
sluiten op geen enkele wijze weddenschappen af met betrekking tot een
tennisevenement.
17. Onthoudt zich van andere handelingen die gericht zijn op het onrechtmatig beïnvloeden

2

van uitslagen van wedstrijden, waaronder het indirect opdragen, toestaan en/of iemand
in de gelegenheid te stellen om de genoemde weddenschappen aan te gaan.
18. Gaat zorgvuldig om met informatie: Scheidsrechters spreken niet met toeschouwers
voor, tijdens of onmiddellijk na een wedstrijd, behalve in die gevallen waarbij het nodig is
om voor een goede voortgang van de wedstrijd de toeschouwers te informeren of tot
stilte te manen.
VERANTWOORDELIJKHEID
18. Is verplicht (een vermoeden van) matchfixing of doping, of pogingen
daartoe, te melden bij het KNLTB Meldpunt.
19. Is zich er van bewust dat we met z’n allen verantwoordelijk zijn voor de integriteit van de
tennissport: wanneer je wordt gevraagd iets te doen wat in strijd is met deze
gedragscode, je gevoel of je normen en waarden, meldt de scheidsrechter dit. Ook
wanneer de scheidsrechter iets verdachts opmerkt is hij verplicht dit te melden.
Neem contact op met een vertrouwenspersoon als je advies nodig hebt over welke stappen je
dient te zetten. Je kunt geen melding doen bij de vertrouwenspersoon, hij of zij is er om met jou
te praten en jou steun en advies te geven.
Op overtredingen van deze gedragscode is het KNLTB Tuchtrecht van toepassing.

………………………………………… (naam) verklaart de gedragscode te hebben gelezen en er
naar te zullen handelen.

Handtekening:

Datum:

Amersfoort juli 2018
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