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Best verenigingslid, beste sporter, beste supporter,
Het nieuwe honkbal- en softbalseizoen is weer begonnen. Er wordt volop getraind en de eerste
competitiewedstrijden zijn gespeeld. Een nieuw seizoen biedt nieuwe kansen en sportieve uitdagingen. Maar
voorop staat dat iedereen vooral veel plezier wil beleven aan zijn of haar sport.
In het afgelopen jaar heeft de Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond (KNBSB) samen met 41 andere
sportbonden en NOC*NSF vanuit het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’ (VSK) aandacht besteed aan
sportiviteit en respect. Ook veel verenigingen zijn hier actief mee bezig. Steeds meer verenigingen maken deze
onderwerpen bespreekbaar, bijvoorbeeld door speciale thema-avonden te organiseren. In sportaccommodaties zie
je steeds meer gedragscodes aan de muur hangen en zorgen verenigingen ervoor dat leden en supporters bekend
zijn met de huisregels.
De KNBSB heeft als onderdeel van het VSK-programma in 2013 een enquête over plezier en ergernissen in het
honkbal en softbal gehouden. Die enquête is door 224 respondenten ingevuld, evenredig verdeeld over honkbal en
softbal. Spelers, scheidsrechters, coaches, publiek, iedereen deed mee. Belangrijkste uitkomsten waren dat
ergernissen vooral te maken hebben met mondelinge agressie en commentaar op scheidsrechterlijke beslissingen.
Plezier wordt vooral beleefd bij een leuke sfeer voor, tijdens en na de wedstrijden en als er op een respectvolle en
positieve manier met elkaar wordt omgegaan.
Bovenstaande laat zien dat wordt gewerkt aan een klimaat waarin iedereen optimaal plezier kan beleven aan sport.
Het is belangrijk om ook het nieuwe sportseizoen hieraan te blijven werken, met z’n allen!
Respect the game!
De KNBSB zet dit seizoen in op het stimuleren van sportief gedrag onder coaches en spelers. Maar dat geldt ook
voor ouders, toeschouwers en andere geïnteresseerden langs de lijn. Om positief gedrag te stimuleren is een
nieuw logo ontwikkeld: ‘Respect the game’. Daarmee roepen we iedereen op om respect voor de wedstrijd en het
spel te hebben en daarmee dus ook voor elkaar!
Namens de KNBSB wensen wij iedereen veel succes en vooral veel plezier het komende jaar en laten we er een
mooi en sportief seizoen van maken!
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