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Fair-Play charter Vlaamse Tafeltennisliga 

Visie 

De Vlaamse Tafeltennisliga zet in op fair-play. Het is de bedoeling om via 

enkele gerichte initiatieven spelers, ouders maar ook clubs sportieve 

waarden bij te brengen binnen onze sport. Er zijn al acties ondernomen 

voor de kinderen (vb. fair-play manager) en voor de ouders (affiches met 

fair-play tips). We betrekken ook graag de clubs zodat iedereen mee werkt 

aan een gezonde sportieve sport waarin iedereen zijn plaats heeft. 

 

Fair – play 2018:  tips voor spelers ouders 

1. Heb respect voor tegenstanders en scheidsrechters 

2. Waardeer altijd je ploeggenoten en clubmakkers 

3. Speel om te winnen, maar leer omgaan met verlies 

4. Geen gezaag of geklaag, maak van tafeltennis een feest 

5. Speel niet vals, win op een eerlijke manier 

6. Respecteer het materiaal van jezelf, je club en je tegenstander 

7. Hou het tof en leuk, ban excuses en discussies 

8. Alleen wie kan verliezen, kan ook winnen 

Wat verwachten we van de clubs 

• Hang de affiches van Beertje Ping/fair-play zichtbaar uit in de club 

• Hang het ondertekende fair play charter zichtbaar uit in de club en bezorg terug aan de VTTL 

• Een jeugdbestuur is niet verplicht maar kan een nuttige bijdrage leveren aan je werking 

• Heb respect voor andere spelers en andere clubs 

• Heb respect voor scheidsrechters en officials 

• Heb respect voor de supporters van je eigen club en de andere club 

• Heb respect voor jezelf (matig met alcohol, geen drugs – niet roken) 

• Speel als een club – als een team en laat dit ook zien op evenementen en in competitie 

• Spelregels dienen gevolgd te worden, geef clubleden de nodige informatie 

• Maak gebruik van de clubkaarten en tornooikaarten van Beertje Ping, zij zorgen mee voor een 

kindvriendelijke sport (=geen verplichting) 

Beertje Ping 

Ons promofiguurtje “Beertje Ping” wil alle clubs betrekken maar ook bedanken voor hun werking. We hopen 

samen met jullie nog stappen te kunnen zetten om onze sport nog kind-vriendelijker EN sportiever te maken! 

Hopelijk willen alle spelers, ouders, clubs maar ook de federatie samen stappen blijven zetten. 

 

Handtekening: 

CLUB    jeugdverantwoordelijke club   secretaris/voorzitter 

 

 

mailto:info@vttl.be

