
 
Ambassadeur Sportiviteit & Respect 

 

De ambassadeur is vooral de positieve uitdrager van het beleid veilig sportklimaat. Dat speelt zich 

vooral rondom het eigen team, de tegenstander en de wedstrijd af.  

 

Voor de wedstrijd 

Tegenstanders zijn onze gasten. Zonder een tegenstander geen wedstrijd. En gasten ontvang je 

netjes, vriendelijk en actief. Handje geven, kopje koffie aanbieden, de weg wijzen. Dat soort dingen. 

Hoffelijk. Ga je met een lekker gevoel van start. Dat is wat de ambassadeur doet. Op een rij: 

 Ontvang de gasten en heet ze welkom, van harte; 

 Wijs ze het speelveld en de kleedkamer aan, zeker als ze van ver komen ook de WC; 

 Bied de begeleiders van de gasten een kopje koffie aan;  

 Wens de ander wat u zichzelf ook wenst.  

 

Tijdens de wedstrijd 

Het gebeurt allemaal op het veld. Toeschouwers kijken toe en beïnvloeden de wedstrijd en alles wat 

daar bij hoort niet. Zeker niet op een onbehoorlijke manier. Kijken met je mond kan niet. Zie de 5 

gouden tips voor toeschouwers op de achterkant.  

De ambassadeur kijkt natuurlijk ook naar de wedstrijd. En een beetje naar de toeschouwers, spelers, 

de coach. Wat de ambassadeur daarbij opvalt, maakt hij of zij bij gelegenheid – dus direct of later – 

bekend bij betrokkenen. Dat is natuurlijk geen discussie, maar een conversatie. Een vraag, een 

antwoord, een mededeling of een gesprek wellicht. We maken nergens een halszaak van, incidenten 

horen niet bij de ambassadeur thuis. Het zouden natuurlijk maar zo ook positieve zaken kunnen zijn 

die opvallen.  

 

Na de wedstrijd 

Op zaterdag is er limonade na de wedstrijd. Je kunt voor je tegenstander en je eigen team een blad 

ranja bij de bar halen. Bij voorkeur wordt dit gezamenlijk genuttigd. Dat hoort erbij. Aan tafel 

verwerken we verlies en vieren we de overwinning, dat doen we wel samen. De spelers bedenken bij 

verlies wat beter moet en hoe ze dat gaan doen en hebben respect voor zij die al verder zijn in deze 

mooie sport.  

Als 2 teams dug outs, kleedkamers en een tafel hebben gebruikt, tja, dan is het wel eens wat 

rommelig en wordt er wat vergeten. Beetje netjes achter laten kan nooit kwaad.  

 

 



 
5 GOUDEN TIPS VOOR GEDRAG LANGS DE LIJN 

1. PLEZIER GAAT VOOR PRESTEREN! In plaats van ‘heb je gewonnen’ en ‘heb je gescoord?’ kun je ook 

vragen: ‘was het leuk’ en ‘hoe ging het?’ Zo haal je de nadruk van het presteren af en leer je kinderen 

dat plezier voorop staat. Vanuit plezier voor een sport gaat een kind presteren naar kunnen. 

2. MOEDIG AAN, MAAR COACH NIET MEE Aanwijzingen geven is verwarrend en afleidend. Hoe goed 

bedoeld ook, als ouder je kind vanaf de kant coachen en vertellen wat hij moet doen is geen goed 

idee. Als er een coach is maakt die afspraken met het team en die kunnen anders zijn dan dat wat jij 

roept. Daarnaast kan het je kind uit zijn spel halen of er voor zorgen dat hij zijn zelfvertrouwen 

kwijtraakt. Zeker als dat wat je roept negatief is..... 

3. MOEDIG ALLE KINDEREN AAN, NIET ALLEEN DIE VAN JEZELF! Niet alle ouders zijn er bij of kunnen 

erbij zijn. Als iedereen die er staat het hele team aanmoedigt is dat  wel zo leuk voor allemaal. 

4. GEEF ZELF HET GOEDE VOORBEELD Houd je mond tegen de scheidsrechter. Soms moeilijk maar 

echt een must: bemoei je niet met de arbitrage! Soms zit het mee en soms tegen, dat hoort bij de 

sport en wij zijn er om onze kinderen te laten zien en zo te leren dat een scheidsrechter zijn best doet 

en dat we daar met respect mee om moeten gaan.  

5. LAAT JE KIND ZIJN OF HAAR SPORTZELF BELEVEN Zelf het eerste nooit gehaald en is nu je missie 

dat je kind het wel haalt? Of wil je dolgraag dat de sporttalenten van je kind tot uiting komen? 

Allemaal heel logisch en prima zolang je die wensen en ambities voor jezelf houdt. Laat je kind zelf 

aangeven en de leiding nemen in hoe intensief en hoog het wil sporten.  Dan beleeft het echt plezier 

aan zijn sport! 

 

Deze tips zijn de norm. Daarnaast kennen we de omgangsregels uit het beleid veilig sportklimaat: 

1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee. 

2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft. 

3. Ik val de ander niet onnodig lastig. 

4. Ik berokken de ander geen (althans: niet opzettelijk) schade. 

5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie. 

6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen. 

7. Ik negeer de ander niet. 

8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen. 

9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee. 

10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan. 

11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht. 

12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands 

persoonlijk leven of uiterlijk. 

13. Als iemand mij hindert of lastigvalt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet 

helpt, vraag ik een ander om hulp. 

14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar 

niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het Bestuur. 


