Verdient uw vereniging
de blauwe kaart!?
Verenigingen, sporters, coaches, trainers en officials die zich sportief
gedragen en zich aan regels en afspraken houden, verdienen wat ons
betreft een dikke pluim, oftewel de blauwe kaart.
Code Blauw staat voor respect, sportiviteit, veiligheid en plezier.

Check
de tips
voor
bestuurders!

Bestuur met beleid,
stimuleer respect en sportiviteit!
In en rondom het zwembad gelden regels en afspraken.
Deze (spel)regels zorgen voor een eerlijke wedstrijd en een
fijne sportomgeving, waardoor sporters, trainers, officials
beter presteren en meer plezier in het sporten hebben.
Kortom, het maakt de zwemsport leuk en dat willen we graag
zo houden. Als bestuurder kunt u veel invloed uitoefenen op
het gedrag binnen uw vereniging.
Graag delen we enkele tips hoe u als bestuurder sportief
gedrag kunt stimuleren:

Tip 1: Introduceer de blauwe kaart binnen uw vereniging
De blauwe kaart deel je uit aan iemand die goed z’n best doet, zich sportief gedraagt,
de spelregels naleeft, respect heeft voor trainers, officials, vrijwilligers en tegenstanders
en met respect omgaat met alle faciliteiten in en rondom het zwembad.

Tip 2: Train trainers en coaches in sportief gedrag
Trainers en coaches hebben een duidelijke voorbeeldfunctie. Sporters, officials, vrijwilligers en
toeschouwers zien en horen wat ze doen en zijn geneigd dit gedrag te kopiëren. Bespreek dit
met trainers en coaches en vertel wat gewenst gedrag is binnen de vereniging. Maak gebruik
van de workshop Sportief Coachen. Kijk voor meer informatie op www.codeblauw.nl.

Tip 3: Bespreek sportiviteit en respect ook met officials
Respect moet van twee kanten komen. Sporters, coaches en trainers moeten respect hebben
voor officials, maar andersom geldt het ook. Een official mag streng zijn, maar moet te allen
tijde respectvol en correct blijven. Het kan helpen om officials ervaringen te laten uitwisselen
of feedback te geven, zowel positief als negatief.

Tip 4: Spreek sporters aan
Besteed aandacht aan het gedrag van leden. Deel complimenten uit voor sportief gedrag en
spreek sporters die zich onsportief gedragen of geen respect tonen direct aan op hun gedrag.
Leer ze dat dit gedrag niet wordt geaccepteerd en bovendien een negatieve invloed heeft op
hun eigen prestaties en de sfeer binnen de vereniging.

Tip 5: Vergroot de kennis van spel- en gedragsregels
Zorg ervoor dat sporters, trainers, coaches en officials de spel- en gedragsregels goed kennen.
Begrip zorgt voor acceptatie. Indien de regelkennis tekort schiet, is het raadzaam om daar een
keer een aparte bijeenkomst voor te organiseren.

Samen staan we voor Code Blauw, voor respect, sportiviteit, veiligheid en plezier.

