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Inleiding 

 

De sport ondervindt in toenemende mate de negatieve gevolgen van verruwing en 

verharding. De verschijnselen zijn zo breed waarneembaar dat we kunnen spreken van 

een sportbreed en landelijk probleem. Niet alleen bij voetbal, maar juist ook bij andere 

sporten neemt de verruwing toe. Stichting Positieve Sportbeleving (Stiposport) heeft 

daarvoor een unieke en vernieuwende aanpak ontwikkeld, die is gebaseerd op positieve 

psychologie en op ervaringen en pilots in de praktijk. Niet het verminderen van het 

probleem door te straffen/beperken, maar juist investeren in wat we wel willen bereiken 

door een positieve aanpak staat centraal! De meeste maatregelen staan in het teken van 

straffen, denk daarbij aan strafrecht, tuchtrecht, een gele- en rode kaart. Het geeft ook 

het automatisme aan van ons denken en handelen.  

 

Het bestuur van amateurvoetbalvereniging BVV Barendrecht (Topklasse) heeft in 2011 

de strategische keuze gemaakt door juist te willen investeren in een positieve en 

preventieve aanpak. Vandaar dat BVV Barendrecht is gaan samenwerken met Stiposport, 

om een aanpak te ontwikkelen waardoor we aan de voorkant komen en niet meer achter 

de feiten aanlopen. In de praktijk blijkt telkens weer dat juist investeren in wat goed 

gaat en het belonen van wat sporters goed doen, het (zelf)vertrouwen en de 

ontwikkeling van ieders talenten stimuleert. Deze aanpak heeft meer effect dan de 

conventionele aanpak, hetgeen door diverse onderzoeken wordt bevestigd. Veelal ligt in 

de (onbewuste) praktijk de focus op wat fout gaat en geven we goed bedoelde, maar 

toch negatieve feedback, waarmee we onbewust en onbedoeld frustratie creëren. Wij 

slaan met onze aanpak de brug van landelijk beleid van de sportbonden, naar een 

praktische lokale/regionale aanpak. Ons programma is uiteraard ook geschikt voor 

andere sporten, zoals hockey, volleybal, enz. 

 

Vandaar ons motto: Samen creëren we winnaars! 

 

Het project Positieve Sportbeleving draait vanaf oktober 2011 en we hebben inmiddels al 

de nodige resultaten en successen geboekt. Voor u ligt de voortgangsrapportage van het 

project tot eind 2013.  
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1. Project Positieve Sportbeleving 

Hier beschrijven we welke organisatieonderdelen in onze pilot bij BVV Barendrecht 

betrokken zijn bij het uitvoeren van het project. Het project Positieve Sportbeleving is 

geïnitieerd vanuit de secretaris van BVV Barendrecht. Onder de bestuurlijke 

verantwoordelijkheid van de secretaris valt onder andere normen en waarden. De invloed 

van het project is echter verenigingsbreed, waardoor ook andere bestuurders en hun 

portefeuille een significante rol gaan spelen in het project. We kunnen dan ook inmiddels 

spreken van een verenigingsbreed project, die raakt aan de verantwoordelijkheden van 

alle bestuursleden. We kunnen met elkaar het proces versnellen en het project nog 

succesvoller maken, als alle bestuursleden zich committeren aan het project. 

1.1. Secretariaat - Commissie PRS (voorheen N&W) 

Belangrijk en dragend onderdeel van het project Positieve Sportbeleving is de Commissie 

PRS (Positiviteit, Respect & Sportiviteit). De commissie PRS maakt organisatorisch 

onderdeel uit van het secretariaat. Bestuursverantwoordelijk hiervoor is de secretaris. 

 

De commissie normen & waarden is in oktober 2011 nieuw leven ingeblazen en heeft zich 

sinds oktober 2011 elke maandagavond actief ingezet om incidenten en overige zaken 

die zich voordeden bespreekbaar te maken. Doel was om op een actieve wijze in gesprek 

te komen en van een negatieve ervaring tot een positief en actief leermoment voor 

betrokkenen te komen. Inmiddels hebben er zo’n 30-40 gesprekken plaatsgevonden. In 

bijna alle voorkomende gevallen, heeft dit goed uitgepakt en is de bewustwording 

gestimuleerd. Er wordt zelfs in teams over onze aanpak gesproken. We worden door deze 

manier van werken steeds zichtbaarder en we worden ook steeds vaker benaderd met 

vragen. We kunnen dus stellen dat na een gezamenlijke investering van inmiddels zo’n 

anderhalf jaar onze aanpak succesvol is. Helaas hebben we in sommige gevallen ook 

afscheid moeten nemen van mensen of hebben mensen afscheid van ons genomen. 

Indien de commissie van mening is om afscheid van een lid te nemen, dan adviseren wij 

het bestuur daarover. Het definitieve besluit wordt door het bestuur genomen. Ons 

project vraagt uiteindelijk van iedereen om een keuze te maken, dit geldt voor mensen 

die op gesprek zijn gekomen, voor de commissie, maar ook voor het bestuur. Het wordt 

in ieder geval steeds duidelijker wat voor mensen bij de BVV passen en waar we in willen 

investeren. 

 
We merken wel dat door het werk van onder andere de commissie, maar ook door de 

vele individuele-/groepsgesprekken dat veel onregelmatigheden en ongenoegens 

zichtbaar worden en boven tafel komen. Mensen weten ons ook steeds beter te vinden 

 

De commissie PRS heeft inmiddels ook diverse avonden georganiseerd voor gehele 

teams. Meestal was de aanleiding een incident, afwijkend gedrag of een slechte sfeer. 

Onze ervaringen met deze gesprekken zijn over het algemeen positief te noemen. De ene 

groep (inclusief ouders) laat zich wat makkelijker aanspreken dan de andere, maar dat 

hoort erbij. Ook hier krijgen we regelmatig een positieve respons op. 

 

We gaan de komende tijd investeren om nog meer mensen met een agogische 

achtergrond bij de commissie en het project te betrekken. De komende tijd gaan we dus 

actief en persoonlijk leden benaderen. Door meer commissieleden kunnen we nog meer 

bereiken en borgen we de continuïteit. Dan is het project niet meer afhankelijk van een 

kleine groep die het al erg druk heeft. 
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1.2. Communicatie 

De communicatieadviseur van BVV Barendrecht heeft een zeer belangrijke rol gespeeld 

(en nog steeds) in de interne- en externe communicatie. Met zijn enthousiasme en 

professionaliteit heeft hij ons enorm ondersteund. Zo heeft hij zeer professionele 

persberichten opgesteld en verzonden naar zijn media netwerk, waardoor er veel 

aandacht is ontstaan van de lokale pers. 

 

Om de boodschap van ons project binnen BVV Barendrecht continue uit te dragen, laten 

we het beeldmerk “de Tulp” telkens terugkomen in alle activiteiten die we vanuit het 

project ontwikkeld hebben. Herhaling is de kracht van reclame en zo is het ook met het 

uitdragen van onze boodschap. Het continue herhalen is onderdeel van onze 

beïnvloedingsstrategie. Beïnvloeding speelt namelijk een belangrijke rol bij 

bewustwording van onze leden. 

 

We hebben via diverse kanalen zowel BVV Barendrecht als Stiposport actief gepromoot. 

We hebben de interne- en externe promotie als volgt vorm gegeven: 

 

Interne Communicatie 

Onze interne communicatie doen we onder andere via de nieuwsbrieven en de website. 

We hebben leaflets gemaakt voor en uitgedeeld aan leiders en scheidsrechters. Er staan 

promotieborden op strategische locaties op het complex met de drie TulpenRegels. We 

hebben de TulpenCompetitie, de aanvoerdersband en de TulpenKaart (groene kaart) 

ontwikkeld en uitgereikt.  

 

Het Pinkstertoernooi krijgt de naam TulpenToernooi en tijdens jeugdtoernooien wordt de 

TulpenOorkonde uitgereikt aan de sportiefste teams. We proberen zo veel mogelijk het 

Tulpenwoord te gebruiken, om zo de Tulp en het gedachtegoed tussen de oren te krijgen 

oftewel te branden. 

 

Ook zijn er diverse brieven verstuurd naar de coördinatoren en leiders/coaches en 

supporters over het onderwerp Positieve Sportbeleving. Dit met het verzoek om het uit te 

zetten naar leiders en supporters. 

 

Externe Communicatie 

We maken veel gebruik van de social media en versturen regelmatig persberichten 

(Jeroen Nagtegaal) naar de lokale/regionale kranten. Tevens hebben we ook regelmatig 

redactionele stukken, onder andere in ons eigen BVV Business Magazine.  

 

Naar aanleiding van een ernstig grensrechter incident in Almere hebben BVV Barendrecht 

en Stiposport media aandacht gekregen van EditieNL (RTL4) en in een later stadium van 

het sportprogramma bij radiostation Almere FM. 

 

Belangrijke mediamomenten waren de lancering van het Nationaal Symbool en de 

uitreiking van de Tulpen aan het 1e elftal en begeleiding van BVV Barendrecht. 

1.3. Wedstrijdzaken - Scheidsrechters 

Omdat de scheidsrechters een prominente rol spelen in het voetbal en veelvuldig te 

maken hebben met het gedrag van spelers, coaches en supporters, was het logisch om 

met hun rond tafel te gaan over het onderwerp Positieve Sportbeleving. 
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Vanuit het project is vanaf de start ook het scheidsrechtersoverleg geactiveerd. Van een 

eenmalig overleg in het jaar, hebben we inmiddels al meerdere overleggen gehad. Vanuit 

een enthousiaste werkgroep van enkele scheidsrechters hebben we de rol van de 

scheidsrechters in het project besproken en voorbereid.  

 

Na het voorwerk heeft Hans als coördinator de organisatie op zich genomen van de 

scheidsrechtersavonden. Daarnaast heeft hij de tenues voor de pupillenscheidsrechters 

met TulpenLogo geregeld. Daarnaast hebben de scheidsrechters tijdens de 

bijeenkomsten aangegeven om mentor te willen zijn van de pupillenscheidsrechters. 

Voortvloeiend uit deze bijeenkomsten wordt er binnenkort een spelregelavond 

georganiseerd. 

1.4. Jeugdafdeling 

De jeugdvoorzitter is één van de drijfveren achter het project Positieve Sportbeleving. Hij 

maakt ook deel uit van de commissie PRS. Mede door zijn inzet en enthousiasme kunnen 

we binnen de jeugd slagen maken. 

 

Er is vanuit de jeugdafdeling enorm veel inzet en enthousiasme voor het project. Zo 

zetten de coördinatoren zich nagenoeg allemaal actief in om Positieve Sportbeleving 

onder de aandacht van hun leiders/coaches/pupillen te krijgen. Ze hebben daarvoor ook 

avonden georganiseerd. Het onderwerp staat ook op de maandelijkse agenda van het 

jeugdbestuur. 

 

Ook het activiteitenteam heeft het project enthousiast geadopteerd en zet zich actief in 

om de bewustwording rondom Positieve Sportbeleving te promoten. Zij organiseren 

onder andere het TulpenToernooi (2e Pinksterdag). 

1.5. Technische zaken 

De trainers die dagelijks onze leden trainen en begeleiden zijn van groot belang voor het 

pedagogisch klimaat. Hier hebben we te maken met een betaalde technische staf 

(selectieteams) en een technische staf dat bestaat uit vrijwilligers (niet selectie). 

 

Op dit moment hebben we nog onvoldoende verbinding met de technische staf kunnen 

realiseren, zowel selectie als niet selectie. Hier gaan we uiteraard nog meer op 

investeren. 
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2. Gerealiseerde activiteiten 

In deze paragraaf beschrijven we de acties die we inmiddels met elkaar hebben 

gerealiseerd. 

2.1. Nationaal Symbool voor positieve Sportbeleving (de Tulp) 

Als kick-off van het project positieve Sportbeleving hebben we tijdens de Nationale 

Sportweek op 21 april 2012 het Nationaal Symbool voor Positieve Sportbeleving (de 

Tulp) gelanceerd. Naast de media aandacht hebben we de 1e Tulpen intern uitgereikt aan 

onder andere de voorzitter amateurvoetbal KNVB de heer Bernard Fransen. 

 

Iedereen weet dat het lieveheersbeestje dat symbool staat tegen zinloos geweld. Met het 

Nationaal Symbool willen hetzelfde neerzetten, alleen dan voor het op een positieve wijze 

beleven van sport, dus Positiviteit, Respect en Sportiviteit. 

 

BVV Barendrecht is hierdoor de eerste vereniging in Nederland die op deze wijze actief 

investeert in een plezierig sportklimaat en aan de slag gaat met een vernieuwend en 

preventief programma. 

 

Het logo staat inmiddels al op het tenue van het kantinepersoneel, de pupillen 

scheidsrechters het 1e G-team. Het zou geweldig zijn als in de loop van een aantal 

seizoenen ieder team het logo op zijn tenue heeft. Daarmee draag je als vereniging actief 

uit waar je voor staat en het stimuleert de bewustwording. 

 

Verder ben je makkelijker aanspreekbaar als je op je tenue Positiviteit, Respect en 

Sportiviteit hebt staan. 

2.2. TulpenRegels & TulpenContract 

Veel verenigingen hebben gedragsregels opgesteld waaraan de leden zich dienen te 

houden. Vaak zijn dit tientallen regels, waarin vooral staat wat men allemaal niet mag, 

wat men niet wilt hebben en wat verboden is. Kern is dat we dan alles benoemen wat we 

niet willen en willen voorkomen. Volgens ons gaat het er is het juist belangrijk om te 

benoemen wat je juist wel wilt. Vandaar dat we vanuit het project nog maar drie positief 

gestelde regels hebben opgesteld. Deze drie gedragsregels zijn kort en helder en zeggen 

eigenlijk alles. Deze drie gedragsregels noemen we de TulpenRegels. 

 

Iedereen is bij BVV Barendrecht van harte welkom als: 

 Een ieder zich positief opstelt ten opzichte van anderen. Enthousiasme en positief 

stimuleren leiden tot een betere sfeer en prestaties! 

 Een ieder respect toont voor anderen. Respecteer altijd de beslissing van de scheids- 

en grensrechters! 

 Een ieder zich sportief gedraagt op de sportvelden en langs de lijn. 

 

Om de boodschap van de drie TulpenRegels (Positiviteit, Respect en Sportiviteit) verder 

synchroon te laten lopen en een eenduidige boodschap uit te dragen, is de commissie 

normen en waarden omgedoopt naar de commissie Positiviteit, Respect en sportiviteit. 

 

Ook zullen alle teams, inclusief leiders/coaches een TulpenContract (sportiviteitscontract) 

ondertekenen, waarin zij verklaren de TulpenRegels na te leven. 
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2.3. Promotieborden 

Om het project voor iedereen zichtbaar te maken, zijn er twee grote promotieborden 

opgehangen, waarop BVV Barendrecht iedereen welkom heet die zich aan de drie 

TulpenRegels houdt. Deze borden hangen op strategische locaties, te weten bij de ingang 

van ons complex en bij de ingang van de kleedkamers. Boven de ingang van de 

commissiekamer, hangt ook het TulpenLogo. Leiders, scheidsrechters en spelers, worden 

wederom geattendeerd op onze drie gedragsregels. De promotieborden dragen bij aan de 

bewustwording over plezierig en sportief spelen. 

2.4. TulpenCompetitie 

De scheidsrechters spelen tevens een belangrijke rol in de TulpenCompetitie, de interne 

sportiviteitscompetitie van BVV Barendrecht. Zij beoordelen de sportiviteit van de teams, 

de coaches/leiders en supporters.  

 

We hebben een coördinator van de TulpenCompetitie. Hij verzamelt de ingevulde 

formulieren en verwerkt deze in een zelf ontwikkelde spreadsheet. Vanuit deze 

spreadsheet wordt de ranglijst gefabriceerd, welke op diverse plaatsen worden 

gepresenteerd. De uitslagen worden ook op de website van BVV Barendrecht bekend 

gemaakt. 

2.4.1.  TulpenTeam 

In de TulpenCompetitie hebben we 5 categorieën. De winnaar van elke categorie krijgt 

de naam TulpenTeam 2013. 

2.4.2.  TulpenCoach 

Ook worden de coaches/leiders beoordeeld. De beste coaches/leiders worden 

genomineerd voor het certificaat TulpenCoach. Naast de beoordeling van de 

scheidsrechters, wordt ook meegenomen of ze hebben deelgenomen aan de 

leidersbijeenkomsten, welke teamdoelstellingen ze hebben gemaakt i.h.k.v. sportiviteit 

en worden ze geobserveerd tijdens een of meerdere wedstrijden. 

 

Als leiders/coaches aan de sportiviteits eisen hebben voldaan en ze laten in de praktijk 

zien dat ze investeren in Positieve Sportbeleving en het positief stimuleren, dan kunnen 

ze het certificaat TulpenCoach verdienen. Ook hier willen we positief gedrag stimuleren 

en belonen. 

2.5. TulpenKaart 

Scheidsrechters kunnen met hun acties en gedrag het spel zowel negatief als op 

positieve wijze beïnvloeden. Door hier met elkaar over in gesprek te gaan, wordt ook bij 

de scheidsrechters de bewustwording gestimuleerd. Juist door samen met de 

scheidsrechters bewust te investeren in het belonen van positief gedrag op het veld, 

creëren we een plezieriger sportklimaat. Om het spel op positieve wijze te beïnvloeden 

hebben we ook de groene kaart geïntroduceerd, oftewel de tulpenkaart. 

 

De TulpenKaart (groene kaart) wordt door de scheidsrechters getoond bij opvallend 

sportief gedrag. Daarmee uiten de scheidsrechters voor iedereen zichtbaar op en langs 

het veld hun respect voor diegene die de kaart krijgt. Daarnaast roept de kaart 

ongetwijfeld ook vragen op, waardoor het weer bijdraagt aan de bewustwording. 

 

Inmiddels heeft er ook een artikel op de website van VV Smitshoek gestaan over een 

speler die bij ons een groene kaart had gekregen. Dat geeft aan dat we een breder 
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publiek beïnvloeden dan alleen onze leden. We spelen daarmee een voorbeeld- en 

voortrekkersrol in de regio. Uitgereikte tulpenkaarten kunnen eventueel als extra 

bonuspunten worden gebruikt. 

2.6. Aanvoerdersband 

Ook hebben we een nieuwe aanvoerdersband geïntroduceerd, waarop naast het 

Nationaal symbool ook Positiviteit, Respect en Sportiviteit staan vermeld. Door het 

dragen van deze aanvoerdersband dragen we als BVV Barendrecht uit waar we voor 

staan. Ook naar andere verenigingen geven we hiermee een positief signaal. 

2.7. TulpenToernooi / TulpenOorkonde 

Het Pinkstertoernooi wordt door de activiteitencommissie georganiseerd. Tijdens dit 

toernooi wordt het gedachtegoed extra benadrukt en uitgedragen. 

 

Tevens hebben we voor alle jeugdtoernooien een TulpenOorkonde ontwikkeld. Alle teams 

worden door de scheidsrechters beoordeelt op sportiviteit. Het sportiefste team krijgt een 

TulpenOorkonde uitgereikt. Zo worden zowel onze eigen teams als de bezoekende teams 

bewuster gemaakt. 

2.8. Presentaties/Groepsgesprekken 

We hebben inmiddels voor de meeste leidersgroepen presentaties/rondetafel 

gesprekken/workshops georganiseerd. Na een toelichting over onze visie, het project en 

het doel van het project, gaan we over naar de belevingen en ervaringen van de 

aanwezigen. Deze bijeenkomsten worden door iedereen als zeer positief ervaren. Het 

gesprek wordt op open wijze aangegaan en de verschillende meningen worden met 

respect besproken. Ook vindt er verdieping plaats door mensen bewust te maken van het 

effect van hun handelen langs de lijn. De gesprekken voeden de zelfreflectie en leiden 

regelmatig tot nieuwe inzichten. De groepen dragen zelfs nieuwe ideeën voor het project. 

Velen vinden het project een goed initiatief van de vereniging. Het voorziet zeker in een 

behoefte en wens. 

 

Procesbegeleiding is een essentieel onderdeel van het programma. Zo hebben we diverse 

leiders in de praktijk bijgestaan en ondersteund bij het oplossen van dilemma’s. Ook 

investeren we in het openbreken van onbesproken zaken of niet uitgesproken emoties en 

verwachtingen. Zaken bespreekbaar is vaak de helft van de oplossing. Dit is vaak niet 

zichtbaar voor de buitenwereld, maar vraagt daarentegen een enorme inspanning. Het is 

de olie om echt in beweging te komen.  

2.9. TulpenAmbassadeurs 

Stichting Positieve Sportbeleving heeft inmiddels diverse ambassadeurs uit de 

sportwereld, het bedrijfsleven en de politiek. Wij zijn er oprecht trots op dat deze 

enthousiaste mensen onze waarden willen uitdragen. 


