
 
 

Gedragscode van de rugbyspeler bij RC DIABOLOS SCHILDE 

Waarden – ethiek – levensstijl 

    
Rugby is een contactsport én 
een teamsport bij uitstek. Ik 
beoefen rugby op een eerlijke, 
veilige en positieve wijze, met 
geestdrift en altijd in functie 
van de ploeg. 

Ik toon steeds respect voor 
iedereen en zeg NEEN tegen 
elke vorm van discriminatie 
en pesterijen. 

Ik draag zorg voor mezelf.  
 
En ik houd alles op en rond 
de club, en op andere clubs, 
steeds netjes en proper. 

Trainingen 

    
Ik zorg steeds dat ik ruim op 
tijd ben voor de trainingen. 
 
Ik verwittig bij afwezigheid. 

Ik train met respect voor mijn 
medespelers en coaches. 
 
Ik weet dat slecht gedrag een 
negatieve invloed heeft op mijn 
team, en dat er dan 
maatregelen kunnen volgen 
voor mezelf. 

Ik draag zorg voor mezelf.  
 
Ik draag zorg voor al het 
materiaal.  
De kleedkamers en douches 
worden steeds proper achter 
gelaten. 
 

Wedstrijden 

                
Ik speel wedstrijden in functie 
van de ploeg, en steeds met 
respect en fairplay voor 
medespelers, de tegenstander 
en de scheidsrechter. 
Ik steun in alle 
omstandigheden mijn 
medespeler op een positieve 
manier. 

Ik zorg steeds dat ik ruim op 
tijd ben voor de wedstrijden. 
Een goede opwarming zorgt 
ervoor dat blessures vermeden 
worden. 
 
Ik verwittig bij afwezigheid. 

Ik draag zorg voor mezelf. 
 
Ik draag zorg voor het 
materiaal en de 
clubuitrusting. 
De kleedkamers en douches 
na de wedstrijden steeds 
proper worden achtergelaten. 
Zowel op onze club als op 
verplaatsing. 

 

Wat bij vragen of problemen? 
Praten doet meestal wonderen. Tracht, waar mogelijk, elkaar rechtstreeks aan te spreken, 
met respect voor elkaar, elkaars mening en op een opbouwende manier. 

Soms lukt praten toch niet zo goed… 
Soms lukt het echt niet het probleem rechtstreeks met de betrokken persoon uit te praten. In 
die omstandigheden kan je uiteraard altijd terecht bij de coach of de teammanager van de 
ploeg, maar ook bij de jeugdcoördinator  
of de vertrouwenspersoon Dr.Manu Janssens 0475.36.68.67. 

Spelen bij en voor RC DIABOLOS staat voor sportiviteit, veel rugbyplezier, ploeggeest 
en vriendschappen, en daar zorg ik mee voor. Altijd, overal én met iedereen. 



 
 

TEAMS 
U6 (°2016) U8 (°2014-2015) 
Coaches: Emily en Eline 
Team manager: open 

Coaches: Jytte en Thomas 
Team manager: Tom Crynen 
 

U10 (°2012-2013) U12 (°2010-2011) 
Coaches: Kevin en Fabien 
Team manager: Tom Crynen 

Coaches: Ben en Bart 
Team manager: Matthias Meyers 
 

U14 (°2008-2009) U16 (°2006-2007) 
Coach: Mauro 
Team manager: Steve Windelinckx  

Coaches: Jeffrey en David 
Team managers: Tineke Duque, Robert-Jan 
Roosenberg en Peter Fouyn  
 

U18 (°2004-2005) 
Coaches: Pablo en Jorg 
Team managers: Chris Peeters en Sandra Meyvis 
SENIOREN (vanaf °2003) LADIES (vanaf °2006) 
Coaches: Cedric-Maxim-Tom 
Team manager: Joep De Roeck 

Coaches: Alex en Diedrich 
Team manager: Joke Van Scharen 

VETERANEN (°1920-1986) DIABOLOCOS MIXAR (vanaf °2005) 
Coach: Jan 
Team manager: Didier Vanderhaegen 

Coach: Ben 
Team manager: Ben Bax + Alexander 
Meyers 

             
          Er worden aparte Whatsapp groepen gemaakt per team 
 

BESTUUR 
Voorzitter: Didier Vanderhaegen – voorzitter@rcdiabolos.be - +32 475 86 51 08 
Secretaris: Joep De Roeck – secretaris@rcdiabolos.be - +32 475 71 90 49 
Sporttechnisch Directeur: Alex Michiels - +32 497 16 54 70 
Evenementen/Kantine: Ann Jansens +32 473 50 03 12 
Penningmeester: Bart Sebrechts – penningmeester@rcdiabolos.be - +32 497 47 43 77 
Infrastructuur: Dimitry Van Schil - +32 479 20 93 20 
Jeugdcoördinator: Steve Windelinckx – jeugd@rcdiabolos.be - +32 473 67 67 18 
LEDENADMINISTRATIE – ledenadministratie@rcdiabolos.be 
Joep De Roeck - Sandra Meyvis - Ingrid Hendriks 
VERTROUWENSPERSOON 
Dr.Manu Janssens, 0475.36.68.67 

www.rcdiabolos.be 
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