
 

 

 
 
 

9. PESTGEDRAG  
 
 
Onder pesten wordt verstaan:  
'Het langdurig uitoefenen van geestelijk en/of lichamelijk geweld door een persoon of een 
groep tegen een eenling die niet in staat is om zich te verdedigen'.  
 
Vaak denk je dat het geen pesten is, ze plagen elkaar maar wat.  
Maar wanneer is het geen plagen meer maar heb je het over pesten?  
 
Men spreekt van plagen als kinderen aan elkaar gewaagd zijn. De ene keer doet de ene wat, 
de volgende keer doet de ander iets terug. Het is een spel. Plagen is lang niet altijd leuk, 
maar plagen is nooit bedreigend. Plagen hoort ook bij de ontwikkeling, bij het groot worden.  
Door het plagen leren kinderen met conflicten om te gaan.  
 
Het grote verschil met pesten is dat pesten wel bedreigend is. Pesten gebeurt ook niet een 
keer, nee, pesten kan dagelijks gebeuren, soms wel maanden of jaren achter elkaar. Bij 
treiteren of pesten is er ook sprake van een machtsongelijkheid. Bij pesten wordt er een 
slachtoffer 'uitgezocht' om de baas over te spelen.  
 
Wat te doen bij pesten ?  
1. Meld het aan je ouders zodat zij dit kunnen bespreken met je trainer. Merk je echter dat 
er geen verbetering of onvoldoende verbetering gebeurt, meld het dan  
2. Meld het aan de TVJO/coördinators  

 
Zij zullen dan op gepaste wijze dit trachten op te lossen.  
3. Tenslotte kan je ook steeds terecht met een mail bij onze ombudsraad:  

Voorzitter – Marco Vrijens – marco.vrijens@telenet.be 
GC – Chris Goevaerts – chris.goevaerts@belisiasv.be  
Ombudsvrouw – Martine Vanreempts – martine.vanreempts@telenet.be  

Zij zullen dan zeker contact met je opnemen! 
 
 
Ivo Vranken 
TVJO SV Belisia / Belisia Youth  

 
 
 
 
 
 

 

Jeugd manager Frank Martens 0486 618546 f.martens1965@gmail.com

TVJO Ivo Vranken 0479 216738 ivovranken@skynet.be

Coörd. BB Ivo Vranken/Frank Martens

Coörd. MB Jo Vanvinckenroye 0498 168942 jovanvinckenroye@hotmail.com

Coörd OB Peter Larondelle 0497 779713 peter.larondelle@proximus.be
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