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Hoofdstuk 6 Sportiviteit en Respect

In hoofdstuk � hebben we drie deelgebieden binnen Sportiviteit & Respect onderscheiden, namelijk 

(1) ‘Fair play’, (2) ‘Sportief gedrag’ en (3) ‘Grijs gebied’ (zie figuur pagina 66). Fair play heeft in de 

vorige hoofdstukken uitgebreid centraal gestaan, hier zullen de beide andere deelgebieden nader uit 

de doeken worden gedaan. In paragraaf 6.� betreft dat het deelgebied ‘Sportief gedrag’ en in paragraaf 

6.� een gebied dat het midden houdt tussen de deelgebieden ‘Fair play’ en ‘Sportief gedrag’. Dit gebied 

noemen we ‘Grijs gebied’, omdat het gedrag hierbinnen geen fair play is, maar hierop wel invloed kan 

hebben. Dit hoofdstuk eindigen we (6.�) met de voorbeelden uit de praktijk die in paragraaf �.� zijn 

opgevoerd en we proberen deze te plaatsen binnen het kader dat we in dit boek hebben opgesteld.
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6.1 Sportief gedrag

Fair play heeft betrekking op gedrag tijdens de 

wedstrijd. In de voorgaande hoofdstukken zijn 

verschillende onderverdelingen aangebracht in 

de manieren waarop sporters zich unfair kunnen 

gedragen. In het bredere kader van ‘Sportiviteit 

& Respect’ is een tweede deelgebied te onder-

scheiden: dat van sportief gedrag. 

Dit gebied bestaat uit de gedragingen buiten 

de directe context van de wedstrijd om, van 

mensen die niet aan de wedstrijd deelnemen. 

We kunnen dit aandachtsgebied verhelderen 

door eens te kijken naar wat er binnen een 

sportvereniging speelt. Binnen elke vereniging 

zijn er veel momenten waarop mensen met 

elkaar omgaan. De wijze van omgang met elkaar 

en dus het gedrag tijdens deze momenten 

bepalen in belangrijke mate de sfeer in een 

vereniging. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om: 

– Gedrag in clubhuis of kantine. Wordt er 

verantwoord met alcohol en roken omge-

sprongen? Is het taalgebruik acceptabel? 

 Zijn er opzettelijke vernielingen? Wordt 

 er gestolen? Is er alleen contact binnen 

 de teams (of trainingsgroepen) of is er ook 

een goede integratie met andere teams? 

Zijn er leden die zich buitengesloten of 

onveilig voelen in het clubhuis?

Grijs gebied

Gedrag rondom de 

wedstrijd met invloed op 

de wedstrijd

Sportief gedrag

Gedrag buiten de wedstrijden om én gedrag tijdens de wedstrijden van 

mensen die niet aan de wedstrijd deelnemen zonder (merkbare) invloed 

op de wedstrijd

Sportiviteit 
& Respect

Fair-play

Gedrag tijdens de wedstrijd van 

de betrokkenen in de wedstrijd
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– Opvang nieuwe leden. Hoe wordt een 

nieuw (team)lid opgevangen? Wordt deze 

meteen in de groep opgenomen of moet het 

nieuwe lid zich eerst bewijzen en zijn best 

doen om er tussen te komen? 

 Voelen nieuwe leden zich welkom, ongeacht 

uiterlijk, afkomst en het al dan niet aanwezig 

zijn van talent en ervaring?

– Gedrag tijdens trainingen: hoe is de op-

komst? Komen de sporters op tijd? Melden 

sporters zich tijdig af? Helpen de sporters 

mee met het klaarzetten en opruimen van 

de materialen? Wordt er hard gewerkt? 

 Staan sporters open voor aanwijzingen van 

de trainer en van elkaar? Spreken sporters 

elkaar aan op ongewenst gedrag? Moedigen 

sporters elkaar aan tijdens de training? Is er 

plezier tijdens de training? 

In al deze contactmomenten is de onderlinge 

omgang heel belangrijk. Niet alleen de omgang 

met teamgenoten, maar ook die met club- 

genoten, tegenstanders, trainers, coaches, be-

stuur en commissieleden. We kunnen het gedrag 

van sporters grofweg indelen in twee niveaus:

�.  gedrag in het team of de (trainings)groep;

�.  gedrag in de vereniging.

Gedrag in het team
Een hechte groep waarin sporters zich bevinden, 

is het team en/of de trainingsgroep. Deze groep 

is van grote invloed op hoe sportief en respect-

vol de sporter zich gedraagt. De sfeer in een 

team wordt voornamelijk bepaald door hoe de 

sporters onderling met elkaar omgaan en hoe de 

relatie met de trainer/coach is.

Omgang binnen het team 
Uiteraard zijn er verschillende ideeën over hoe 

in een team met elkaar moet worden omgegaan. 

Wat de een respectvol vindt, is voor de ander 

niet acceptabel. Zo zijn er sporters die het 

heel gewoon vinden om iedereen in een team 

er evenveel bij te betrekken, terwijl anderen 

kliekvorming geen enkel probleem vinden (onder 

het mom van ‘Ik kom hier toch om plezier te 

hebben en ik maak zelf wel uit met wie ik op-

trek’). Ook zijn er sporters die vinden dat team-

genoten naast het sporten ook vrienden moeten 

zijn, en anderen die na de wedstrijd direct naar 

huis gaan en weinig trek hebben in een gezamen-

lijk ardennenweekend. Sommige sporters zullen 

botsingen tijdens de wedstrijd willen uitpraten, 

terwijl anderen vinden dat datgene wat ‘in het 

vuur van het spel’ gebeurt, niet echt ter zake 

doet als je daarna maar weer samen door een 

deur kunt. 

Met een respectvolle en prettige omgang binnen 

een team, doelen we op een algemene zorg voor 

goede relaties en een goede sfeer. Teamgenoten 

(of trainingsgenoten) hebben onderling vertrou-
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wen in elkaar en voelen zich veilig bij elkaar. Er is 

ruimte voor een andere mening: spor-

ters luisteren goed naar elkaar, zonder voort-

durende dominantie van bepaalde spelers. Een 

respectvolle omgang betekent ook dat sporters 

fouten en onhebbelijkheden van elkaar accep-

teren en in actie komen als in het team geruzied, 

gepest of iemand buitengesloten wordt. 

Relatie met de trainer
Ook de trainer/coach heeft een wezenlijke in-

vloed op de sporters en daarmee op de sfeer in 

het team. Een goede relatie tussen de sporter en 

de trainer, draagt bij aan een prettige verstand-

houding in de ploeg. Daarnaast kan de trainer 

ook bewust de onderlinge omgang beïnvloeden, 

bijvoorbeeld door de sporters te stimuleren 

elkaar te helpen en aan te moedigen tijdens 

de trainingen of door ervoor te zorgen dat 

sporters steeds met een ander inspelen tijdens 

trainingen. Maar ook door na afloop nog samen 

wat te drinken of door het organiseren van 

nevenactiviteiten. Daarnaast wordt van de 

trainer/coach verwacht dat hij de grenzen aan-

geeft (en bewaakt) van wat wel en niet van de 

sporters wordt geaccepteerd.

Een goede relatie tussen de trainer en sporters 

hangt nauw samen met de waardering van de 

sporters door de trainer/coach. Idealiter is het 

onderlinge vertrouwen tussen trainer/coach en 

sporter groot en is de trainer consequent en 

duidelijk in wat hij van de sporters verwacht en 

tolereert. Bekend is dat sporters fair play belang-

rijker vinden als de relatie met hun trainer goed 

is en de trainer fair play zelf ook hoog aanslaat. 

De invloed van de trainer op de sporter kan dan 

ook moeilijk worden overschat.

Gedrag binnen de vereniging
Sportverenigingen hebben een eigen karakter. 

Bij sommige verenigingen straalt het enthou-

siasme er vanaf. Daar worden veel activiteiten 

georganiseerd, de leden staan te dringen als er 

iets gedaan moet worden en sporters blijven 

na trainingen en wedstrijden tot in de late 

uurtjes hangen. Bij andere verenigingen kent men 

elkaar nauwelijks, daar komen de sporters ‘even 

trainen’ en gaan daarna weer snel naar huis. 

Sommige verenigingen hebben alles tot in de 

puntjes geregeld en overal (gedrags)regels over 

afgesproken en bij andere verenigingen staat ‘vrij-

heid blijheid’ juist hoog in het vaandel. 

De sfeer binnen de vereniging wordt bepaald 

door de mensen in de club: de trainers/coaches, 

sporters, ouders, toeschouwers, vrijwilligers en 

het bestuur. In een sfeervolle sportvereniging 

voelen leden zich thuis. Goed gedrag van de 

leden draagt bij aan die goede sfeer. Omgekeerd 

stimuleert een goede sfeer op zijn beurt prettig 

en sportief gedrag van de leden! 

Als de sfeer goed is binnen de vereniging, 

vinden sporters het daar gezellig. Iedereen gaat 

vriendelijk met elkaar om en probeert ruzie 

te voorkomen. Sporters (en trainers) kraken 

elkaar niet af na een wedstrijd, maar steunen 

elkaar. Tegenstanders en scheidsrechters worden 

vriendelijk ontvangen en ook na een (verloren) 
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