
 
Tien tips rond een sportieve jeugd 

 

De verharding van de sport is een belangrijk thema, niet alleen bij landelijke organisaties maar ook bij sportverenigingen. 

Op en rond het veld en de ijsbaan gedragen sporters zich steeds minder sportief. Presteren en winnen zijn vaak 

belangrijker dan samen lekker sporten. Om het tij te keren, is het belangrijk dat sporters van jongs af aan meekrijgen wat 

sportiviteit inhoudt. Hier volgen tien tips om de jeugd aan te sporen tot sportief gedrag. 

 

1. Zet trainingen niet alleen in het teken van presteren, maar ook in het teken van samenwerken, sportief gedrag, etc.  

2. Laat de jeugd elkaar helpen tijdens trainingen. Zo leren kinderen dat ze hun talenten in kunnen zetten om elkaar 

verder te helpen in plaats van om elkaar de loef af te steken.  

3. Fysieke onsportiviteit springt natuurlijk het meest in het oog, maar let ook op mentaal onsportief gedrag en zeg ook 

daar wat van.  

4. Let niet alleen op wat er in het veld of in de zaal gebeurt, maar ook hoe jongeren zich in de kleedkamer en in de 

kantine gedragen. Ook hier liggen voedingsbodems voor sportief of juist onsportief gedrag.  

5. Bestraf onsportief gedrag, zelfs als het gedrag niet direct tot een overtreding leidt.  

6. Ga tijdens wedstrijden niet in discussie met de scheidsrechter of de jury. Hierdoor wordt de jeugd alleen maar 

gestimuleerd om eigen rechtertje te spelen.  

7. Zet een jaarlijkse sportdag in het teken van sportiviteit, door bijvoorbeeld activiteiten te organiseren rondom het 

thema samenwerking en samenspel.  

8. Voed ook de ouders van jeugdleden op door ze te wijzen op de invloed zij hebben op hun kinderen en op welke 

manier zij die invloed positief kunnen aanwenden.  

9. Becommentarieer onsportieve missers van sporthelden en wel op zo'n manier dat het gedrag niet stoer of leuk is, 

maar juist belachelijk.  

10. Loof een jaarlijkse sportiviteitprijs uit. Dat kan voor de gehele vereniging of per groep gebeuren. 

 


