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Wat vinden Overijsselaars van Sportiviteit & Respect in de sport?
Vanaf 2013 beschikt Sportservice Overijssel over een Sportpanel van ruim 1.500
Overijsselaars (18-75 jaar) die mee willen praten over sport en bewegen in Overijssel.
Sportiviteit & Respect is de afgelopen maanden een veel besproken onderwerp. Wat is de
mening van de inwoners uit Overijssel over dit onderwerp? Het eerste Sportpanel ging in op
verantwoordelijkheid bij Sportiviteit en Respect, gedrag in de sport en maatschappij en
aandacht voor het thema bij sportverenigingen. De respons lag bij deze peiling op 30%.
Resultaten
Het Sportpanel heeft een brede opvatting van de term Sportiviteit & Respect: van het
hanteren van bepaalde gedragsregels tot sportief gedrag van de trainer/coach en spelers,
maar ook van respectvol gedrag van de ouders aan de zijlijn. De verantwoordelijkheid van
Sportiviteit & Respect ligt voornamelijk bij de sporters zelf, bij de trainers/coaches, de familie
en bij de sportvereniging.
De overgrote meerderheid van het Sportpanel (85%) vindt dat de agressie in de samenleving
de laatste jaren is toegenomen. Volgens 72% van de Sportpanelleden is dit een oorzaak van
de toenemende agressie in de amateursport, maar de rol van de media bij de beeldvorming
over agressie in het algemeen moet ook niet onderschat worden, vinden 9 van de 10
Sportpanelleden. Overigens vindt 44% van het Sportpanel dat agressiviteit in de
amateursport een probleem is dat met name bij voetbal voorkomt. Verder komt naar voren
dat sport een goede manier is om kinderen te leren omgaan met frustratie en verlies en dat
ouders weggestuurd moeten worden bij onsportief gedrag.
De aandacht voor Sportiviteit & Respect bij sportverenigingen is bij 37% van het Sportpanel
niet bekend. Daarnaast geeft 31% aan dat er veel aandacht voor het thema is, terwijl 28%
vindt dat er niet veel, maar ook niet weinig aandacht bij de sportvereniging voor is. De
bekendheid van het project ‘Fair Play scoort’ is bij de meerderheid (55%) bekend.
Daarentegen geeft 84% aan dat er landelijk meer promotie moet worden gemaakt voor dit
thema. Uit de Verenigingsmonitor van Sportservice Overijssel blijkt dat 85% van de
Overijsselse sportverenigingen vindt dat Sportiviteit & Respect expliciete aandacht moet
hebben binnen de sportvereniging.
Hoewel er dus al het nodige gebeurt, kan het altijd meer en beter. Natuurlijk speelt promotie
van het thema daarin een belangrijke rol. Maar nog belangrijker is het maken en naleven van
verenigingsafspraken. Op basis daarvan en in een krachtig samenspel tussen activiteiten en
communicatiemiddelen kan Fair Play of Sportiviteit & Respect daadwerkelijk ‘scoren’ binnen
de vereniging!

Bijlage: Factsheet van het Sportpanelonderzoek

Sportpanel Sportservice Overijssel
Wat vindt Overijssel van Sportiviteit en Respect? De afgelopen maanden een veel besproken
onderwerp. Verhalen over geweld in en om voetbalvelden of dopingschandalen in de wielrennerij
doen afbreuk aan het positieve beeld dat sport doorgaans oproept. Meestal heeft dit betrekking op
de topsport en dan vooral op die takken van sport waar de verdiensten en dus ook de belangen het
grootst zijn. Ook in de breedtesport echter kan het er (te)fanatiek aan toe gaan en worden de
principes van Fair Play weleens vergeten. Maar wat verstaan Overijsselse burgers onder Sportiviteit
en Respect? Dit Sportpanel gaat in op verantwoordelijkheid bij Sportiviteit en Respect, gedrag in de
sport en maatschappij en aandacht bij sportverenigingen.
Uit het onderzoek komt naar voren dat 84% van de respondenten aangeeft dat de landelijke
promotie voor Sportiviteit en Respect moet worden verhoogd. En dat het project Fair Play Scoort van
Sportservice Overijssel bekend is bij 55% van de deelnemers. Voor Sportservice Overijssel betekent
dit dus een kans om bij sportverenigingen de bekendheid met Fair Play te verhogen.

Achtergrond informatie Sportpanelleden
Het aantal respondenten lag bij deze eerste peiling op
468 (30,3% respons), waarvan 443 enquêtes volledig
werden ingevuld. Opvallende resultaten uit de eerste
enquête zijn dat een groot gedeelte van de
Sportpanelleden aan sport doet (89%). Fitness (17%) en
hardlopen (16%) zijn het populairste. Voetbal (7%) en
andere teamsporten hebben relatief lagere percentages.
De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 48 jaar.
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Wat verstaat men onder Sportiviteit en Respect in de sport?
Volgens de Sportpanelleden is er geen duidelijke definitie omtrent Sportiviteit en Respect in de sport.
Geen van de beschrijvingen over Sportiviteit en Respect springt uit de analyse, ze worden allemaal
hoog gewaardeerd met meer dan 90%.

Ouders en kijkers vertonen respectvol gedrag
Sportieve omgang wedstrijden/trainingen
Sportief gedrag spelers - betrokkenen
Sportief gedrag trainer - tegenstander
Hanteren bepaalde gedragsregels
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Verantwoordelijkheid voor Sportiviteit en Respect
Volgens de meerderheid van de Sportpanelleden zijn de sporters zelf, de trainers/coaches, familie en
de sportvereniging het meest verantwoordelijk voor Sportiviteit en Respect.

Gedrag in de sport en maatschappij
In onderstaande tabel staan stellingen weergegeven. Panelleden konden aangeven in hoeverre zij
het er mee eens of mee oneens waren. 93% geeft aan dat sport een goede manier is voor kinderen
om te leren omgaan met frustratie en verlies. Voor sportverenigingen betekent dit dat zij hier op
kunnen inspelen met hun aanbod. Daarnaast blijkt dat 88% aangeeft dat ouders moeten worden
weggestuurd bij onsportief gedrag rondom sport- activiteiten en wedstrijden.
72% van de Sportpanelleden geeft aan dat een toename van agressie in de amateursport het gevolg
is van de toename van de agressie in de maatschappij. 70% vindt dat de professionele sport op zijn
beurt het verkeerde voorbeeld geeft aan de amateursport. Kortom professionals: laat zien hoe het
wel moet!

Af en toe opzettelijk regels overtreden hoort bij sport
Sport goede manier kinderen om te leren gaan met frustratie en verlies
Voorbeeldgedrag trainer/coach laat vaak te wensen over
Ouders wegsturen bij onsportief gedrag
Sport goede uitlaatklep agressie
Professionele sport verkeerde voorbeeld amateur sport
Toename agressie amateursport gevolg van toename agressie maatschappij
Agressiviteit amateursport voornamelijk probleem voetbal
Agressie maatschappij laatste jaren toegenomen
Jeugd onvoldoende respect normen en waarden
Media grote rol in beeldvorming agressie

0%
(helemaal) mee eens

10%
neutraal

20%

30%

40%

50%

(helemaal) mee oneens

60%

70%

80%

90% 100%

Aandacht voor Sportiviteit en Respect bij sportverenigingen
Van de Sportpanelleden vindt 31% dat er veel aandacht voor Sportiviteit en Respect is bij de
sportvereniging. Vooral de Sportpanelleden die hardlopen en fitness beoefenen weten niet hoe groot
de aandacht voor Sportiviteit en Respect is. En volgens de Sportpanelleden is er bij de fitness weinig
aandacht voor Sportiviteit en Respect.
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Bekendheid projecten Sportiviteit en Respect
Het project Fair Play scoort is bij 55% van de Sportpanelleden bekend. Het project van NOC*NSF
wordt daarna het meest herkend (35%).
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Landelijke promotie Sportiviteit en Respect verhogen

JA 84% NEE16%
Duidelijk dat er meer promotie moet worden gemaakt omtrent Sportiviteit en Respect!!

Meer informatie over het Sportpanel?
Zie: www.sportserviceoverijssel.nl

