
 

Gedragscode voor de Toptennisser 
 

Inleiding 

De KNLTB hecht veel waarde aan een integere tennissport. Toptennissers (kunnen gaan) 

functioneren als het gezicht van de tennissport en hebben daarom een belangrijke 

voorbeeldfunctie; ook wat betreft integriteit. De toptennisser (hierna ook: de speler) is zich 

hiervan bewust en ondertekent daarom deze bindende gedragscode, die geldt voor alle 

Nederlandse toptennissers (categorie 1 & 2), alle geselecteerde jeugdspelers 

(bondsjeugdopleiding), spelers met een IPIN, topveteranen en toprolstoeltennissers. Deze 

gedragscode is een specifieke aanvulling op de “Fair Play in Tennis” gedragscode toegespitst 

op de onderhavige doelgroep. 

 

Gedragscode 

De speler: 

 

PROFESSIONALITEIT 

 

1. Is zich bewust van zijn voorbeeldfunctie: hij is altijd eerlijk en sportief. Hij gebruikt geen 

verbaal of fysiek geweld en brengt geen lichamelijk letsel toe. Toptennissers spelen niet 

vals en gebruiken geen ongepast taalgebruik op de baan.  

 

2. Toont respect: voor de tegenstander(s), zijn/haar teamgenoten, de scheidsrechter of 

jury, trainers, de toeschouwers en ieder ander.  

 

3. Kent en houdt zich aan: afspraken, de tennisspelregels, statuten, reglementen en 

besluiten van de KNLTB, ITF, TIU en andere betreffende internationale organisaties, en 

de nationale en internationale regels omtrent doping en matchfixing. 

 

ETHIEK 

 

4. Gebruikt geen doping: de speler houdt zijn lichaam schoon van verboden en/of 

stimulerende middelen en gebruikt geen verboden methoden. Bij twijfel over de regels 

omtrent doping raadpleegt hij de bondsarts.  

 

5. Levert altijd tijdig en correct zijn whereabouts aan bij de dopingautoriteit: de speler kent 

zijn verplichtingen naar de dopingautoriteit en bezoekt waar kan jaarlijks de 

voorlichtingsbijeenkomst van de dopingautoriteit.  

 

6. Doet altijd zijn best om te winnen: een toptennisser doet niet mee aan het fixen van een 

wedstrijd, competitie of record. De speler fixt ook geen sportaspect, zoals de eerste 

dubbele fout.  
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7. Belooft nooit te wedden op zijn eigen sport: de speler wedt nooit op tegenstanders of de 

sport tennis. De speler is zich bewust van de grote gevolgen die gokken (en 

matchfixing) kunnen hebben voor zijn carrière.  

 

8. Onthoudt zich van andere handelingen die gericht zijn op het onrechtmatig beïnvloeden 

van uitslagen van wedstrijden, waaronder het indirect opdragen, toestaan en/of iemand 

in de gelegenheid te stellen om de genoemde weddenschappen aan te gaan. 

 

9. Stelt nooit informatie beschikbaar, die nog niet openbaar is gemaakt en kan worden 

gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. 

 

10. Onthoudt zich van grensoverschrijdend gedrag richting andere sporters en begeleiders, 

waaronder seksuele intimidatie.  

 

 

11. Neemt geen gunsten aan: de speler zal nooit een geschenk of vergoeding aannemen 

van enig persoon, om iets te doen of na te laten dat in strijd is met de integriteit van de 

sport. De speler zal ook nooit een gunst, geschenk of vergoeding aanbieden in ruil voor 

iets dat in strijd is met de integriteit van de sport.  

 

12. Discrimineert niet: de speler onthoudt zich van discriminerende, kleinerende of 

intimiderende opmerkingen en gedragingen. Maak geen onderscheid naar godsdienst, 

levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele 

achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.  

 

VERANTWOORDELIJKHEID 

 

13. De speler is zich er van bewust dat we met z’n allen verantwoordelijk zijn voor de 

integriteit van de tennissport. Wanneer de speler wordt gevraagd iets te doen wat in 

strijd is met deze gedragscode, zijn/haar gevoel of zijn/haar normen en waarden, of 

wanneer sprake is van wangedrag zoals seksuele intimidatie, dan heeft hij/zij de sociale 

verantwoordelijkheid om dit te melden. Wanneer de speler iets verdachts opmerkt wat 

betreft matchfixing of doping is hij verplicht dit te melden bij het Meldpunt van de KNLTB 

en/of internationaal indien van toepassing (zoals de Tennis Integrity Unit in het geval 

van matchfixing) . 

 

14. Spreekt anderen aan op ongewenst gedrag en meldt het. Stimuleert anderen dat ook te 

doen.  

 

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.  

 

https://www.knltb.nl/over-knltb/fair-play/vertrouwenspersonen/
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………………………………………… (naam) verklaart de gedragscode te hebben gelezen en er 

naar te zullen handelen. 

 

 

Handtekening:       Datum: 

 

 

 

Amersfoort juli 2018 


