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Wie zijn we?



Simon De Clercq

Beleidsmedewerker

Wie ben ik?



1. Beleidsondersteuning

2. Opleiding en bijscholing

3. Case-ondersteuning

3 pijlers



Thema’s

• Grensoverschrijdend gedrag

• Fair play en matchfixing

• Pesten

• Gendergelijkheid

• Gender- en seksediverse personen

• Sportouders







Sportclubs stimuleren om rond fair play te 
werken

1. Doel van deze sessie

2. (On)sportief wedstrijdgedrag in cijfers

3. Morele attitude en fair play

4. Sportclubs stimuleren

5. De ICES vorming(en) rond Fair Play



Doel van deze sessie

• Inleiding tot Fair Play.

• Clubs stimuleren om met Fair Play aan de slag te gaan.

• Werkwijze ICES Fair Play vorming(en) voor sportclubs.

• Onsportief (wedstrijd)gedrag => Fair Play verhogen => sportief (wedstrijd)gedrag



Doel van deze sessie
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(On)sportief wedstrijdgedrag in 
cijfers
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Monitor sportief wedstrijdgedrag – de
werkwijze

o Onderzoek Mulier onderzoeksinstituut (Nederland):

Wat?

• Sinds 2017

• Tweejaarlijkse monitor

Hoe?

• Veldwerkers bekijken (amateur) teamsportwedstrijden (9 sporten)

• Registeren sportief en onsportief gedrag in de SportklimaatApp

• Gedrag van 
• Sporters;
• Trainers;
• Supporters;
• Officials.



SportklimaatApp



Geregistreerde gedragingen

Positief gedrag: 
• Omhelzen

• Aanmoedigen andere sporters 

• Complimenten of applaus

• Hand geven, high five, fistbump

• Excuses aanbieden

o Aanspreken op gedrag

Negatief gedrag:
• Tijdrekken

• Discussiëren met scheidsrechter

o Wegwerpgebaar of 
hoofdschudden

Excessief gedrag:
• Slaan, schoppen, bijten

• Uitschelden, kleineren

• Duwen, trekken



SportklimaatApp



Monitor sportief wedstrijdgedrag – de cijfers

o Monitoring 2017-2022

o >  200.000 gedragingen geregistreerd



10%

(1.448 wedstrijden)



90%

(1.448 wedstrijden)



• 10% van de gedragingen is negatief

• 90% van de gedragingen is positief

• In 41% van de wedstrijden is er minstens 1 excessief negatieve gedragsvorm.

• Slechts 4% van de wedstrijden wordt in het algemeen als negatief gezien.

=> Slechts 1/10de van de wedstrijden met 1 excessief negatieve gedragsvorm loopt 
uit de hand tot een algemeen negatieve wedstrijd.

Monitor sportief wedstrijdgedrag – de cijfers 
(overzicht)



o O.a. relatief veel gevallen van discussie aangaan (>7500 
gevallen)

o 41 % van de wedstrijden minimaal 1 excessieve gedraging

o 90% positieve gedragingen

o Slechts 4% wedstrijden in het algemeen onsportief

o Recente cijfers (eind 2021): “Vaker incidenteel negatief 
gedrag tijdens teamsportwedstijden in coronatijd”

=> Werken rond fair play belangrijk? Ja!

Monitor sportief wedstrijdgedrag – de cijfers 
(overzicht)
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Verklaringen?

Waardoor gedragen 
spelers zich onsportief?





Verklaringen onsportief gedrag

Uit literatuurstudies:

• Gebrek aan zelfcontrole - frustraties niet kunnen beheersen

• Scoreverloop

• Gedrag van supporters

• Gedrag van coaches

• Gedrag tegenstander

• Beslissingen van de scheidsrechter

Bron: Dorsch, Smith, and McDonough 2015; Holt et al. 2009; Knight and Holt 2013a; Omli and LaVoi 2012 en Knight et al. 2016



Uit de monitor: vastgestelde patronen die leiden tot 
onsportief wedstrijdgedrag 

• Gelijke stand naar einde wedstrijd toe + onsportief handelen begeleiding thuisteam

• Late winning goal/punt/score + onsportief handelen begeleiding thuisteam 

(ondanks positieve coaching door supporters langs de kant)

• Als er een winnende ploeg is + onsportief handelen begeleiding uitteam
(ondanks positieve coaching door supporters langs de kant)

• Rol van de scheidsrechter: 
Moet juist fluiten EN flexibel zijn

Rigide handelen zonder rekening te houden met de dynamiek van het spel, heeft averechts effect. 

Dat bleek ook uit eerder internationaal onderzoek (Sacks, 2003)

>> investeren in arbitrage: reglementair én menselijk sterk
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Morele attitude en 
fair play
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Morele waarden in sport

>> Waarden die we in het leven belangrijk vinden, en waarvoor we sport zien als een 
leerschool en uithangbord

>> ‘Hoe sport zich op zijn mooist toont’

o Samenwerking en teamwork
o Respect voor anderen
o Probleemoplossing
o Conflictoplossing
o Vriendschap
o Sportiviteit
o Veerkracht
o Fair play
o …
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Regels volgen

Geest van de sport 
respecteren



Wat is Fair play?

Formele fair play Informele fair play

= Juist spelen

- Volgens de spelregels
- Volgens de reglementen

= Goed spelen

- Volgens de waarden en normen 
van de sport (de ethos)

- Volgens de ongeschreven regels

• Speel tegen tegenstanders van gelijk 
niveau

• Doe je best, speel om te winnen
• Misbruik de regels niet (tijdrekken, ruw 

spel, schwalbes)
• Bal buiten het spel brengen en 

teruggeven bij blessure

Geest van de sport 
respecterenRegels volgen



Voorbeelden ongeschreven regels

Wielrennen (in peloton) • Obstakels aangeven
• Niet spugen/neus snuiten in richting collega’s

Golf • ‘Fore’ roepen als een bal mogelijk gevaarlijk kan zijn 
voor anderen op de golfbaan

Atletiek • Stil zijn bij de start
• Buitenom inhalen bij afstandsnummers
• Niet afstoppen ten voordele van andere lopers (bv 

teamgenoten)

Schaken/snooker/… • Het publiek is stil

Tennis • Lawaai maken tijdens opslag tegenstander
• Onderhandse opslag (grijze zone/shift)
• Heel lang wachten om op te slaan



Ongeschreven regels zijn sportspecifiek: 
afstoppen

Wielrennen Atletiek



Herkenbaar?

“Wat zijn informele waarden in jullie sport?”

• Bijvoorbeeld atletiek (afstandslopen): 
• Stil zijn bij de start
• Niet duwen
• Buitenom inhalen
• Niemand de pas afsnijden
• …



Formele en informele fair play toegepast

• Toepassen op een concrete sportsituatie

• Verschillende invalshoeken

Formele fair play Informele fair play

Regels volgen Geest van de sport 
respecteren



Voorbeeld: de onderhandse opslag

• Discussie:
• Past binnen de aard van het spel
• Past niet binnen de aard van het spel

• Het mag volgens de regels
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Prioriteer & faciliteer

• Maak van Fair Play een prioriteit in je (ethisch) beleid

• Faciliteer de sportclubs:

• Een contactpunt rond Fair Play
• Waar kunnen ze terecht?
• Welke tools bestaan er?
• Welke opleidingen kan je aanbieden?
• Inspireren



Sportclubs 
stimuleren

1. Prioriteer
2. Communiceer
3. Opleiden

4



Communiceer

• Communiceer over Fair Play naar de clubs:

1. Het belang/de prioriteit (bv via een campagne)
2. De faciliteiten

• Wie is het contactpunt?
• Hoe kunnen ze aan de slag?
• …
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Opleiden

• Leid op/ondersteun:

• Opleiden van de omkadering (vooral trainers)
• Opleiden van de ouders!
• Opleiden jongeren
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De ICES vorming(en) rond Fair Play

• ‘Fair play toepassen in je sportclub’
• Voor trainers en sportclubbestuurders

• ‘Ouders langs de zijlijn. Tips voor trainers’
• Voor trainers
• Maar aanpasbaar naar trainers/ouders/bestuurders en combinatie



Fair play toepassen in je sportclub

1. (On)sportief wedstrijdgedrag in cijfers

2. Morele attitude en fair play

3. Morele attitudes stimuleren (waaronder Fair Play)

4. Goede praktijken



Morele attitudes stimuleren (waaronder Fair 
Play)

Hoe kan je als sportclub Fair Play vergroten? 

Algemeen
• Aan de attitude werken:

• Leren winnen en verliezen

• Versterk het zelfbeeld, beperk druk:
• Prioriteer ontwikkeling > resultaat

• Wees een voorbeeld:
• Trainers, bestuurders, begeleiders hebben een voorbeeldrol

• Binnen het team:
• Moedigen teamgenoten elkaar aan?



Morele attitudes stimuleren (waaronder Fair 
Play)

Hoe kan je als sportclub Fair Play vergroten?

Fair Play
• Het belang van Fair Play communiceren
• Het ontvangen van tegenstander en official op de club
• Werken rond de spelregelkennis van sporters en ouders
• Het beperken van frustratie en agressie (gelijkwaardige speelkansen, evenwichtig 

kampen, hoge verwachtingen beperken en werken met succeservaringen)
• Bewustmaken van voorbeeldrollen bij trainer, bestuur en ouders
• Afsluiter: Positiviteit scoort project met o.a. De Blauwe Kaart 

(https://www.positiviteitscoort.nl/ )

https://www.positiviteitscoort.nl/


Vragen?

simon.declercq@ethischsporten.be



Bedankt voor uw aandacht!

simon.declercq@ethischsporten.be


