De gedragscodes sport, ook voor jou!
Trainers en coaches
Als trainer natuurlijk wil je natuurlijk dat iedereen met plezier naar de training komt. Dat er
op z’n tijd gewonnen wordt, ook leuk. Maar hoe zorg je dat het leuk is en blijft? Hoe iedereen
gemotiveerd blijft en beter wordt? En hoever kan je daarin eigenlijk gaan? Soms raak je je
sporters misschien aan om ze te helpen. Goed bedoeld, maar wat vindt de sporter in kwestie
daar eigenlijk van? Of de ouders langs de kant. Bekijk de animatie hieronder eens. Dan weet
je hoe je het leuk houdt. Voor iedereen, ook jezelf.
Filmpje: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=9Oh4Im6qNOs

Sporters
Sporten doe je omdat je het leuk vindt. Zorg daarom dat het leuk blijft. Niet alleen voor jezelf,
ook voor de anderen in je team/trainingsgroep en voor de tegenstander. Dat zit ‘m in kleine
dingen. Help je tegenstander overeind als je hem of haar omver hebt gelopen. Grote mond
en klagen bij de scheidsrechter? Doe maar niet, je schiet er niks mee op. Bekijk de animatie
hieronder. Dan weet je precies wat we bedoelen.
Filmpje: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=1sVTvD393tE

Vertrouwenspunt Sport
Doping, matchfixing maar ook discriminatie en pesten. Het Vertrouwenspunt Sport is er voor
al dit soort zaken. Niet alleen om te melden als het kwaad al is geschied. Ook om advies in
te winnen ben je bij het Vertrouwenspunt Sport aan het goede adres. Iedereen kan trouwens
bij het Vertrouwenspunt Sport terecht: sporters, topsporters, trainers en coaches, ouders en
bestuurders.

De animaties zijn gebaseerd op de gedragscodes in de sport. Gedragscodes die
sportbonden, NOC*NSF, Ministerie VWS en experts opstelden vanuit het programma Sport
& Integriteit. Het doel: sport veilig, eerlijk, integer, gezond en vooral leuk te houden. Voor
iedereen. Dus ook voor jou als bestuurder, scheidsrechter, trainer/coach, sporter en
topsporter.
Meer info over gedragregels vind je op:
https://www.nocnsf.nl/sport-en-integriteit/gedragscodes-sport

