
Halt en sport 

Sporten is leuk en het levert mooie momenten op. Maar soms slaan de mooie emoties die bij sport horen om in
ongewenst en grensoverschrijdend gedrag.  Sporters zijn agressief, ouders langs het veld zijn te fanatiek en
scheidsrechters worden belaagd. Het is noodzakelijk om grensoverschrijdend gedrag op het sportveld aan te
pakken en te kijken wat nodig is om herhaling te voorkomen. Het is voor sportverenigingen lastig om in te
grijpen. Hoe zorgt de vereniging voor een sociale en veilige sportomgeving? En welke rol kan Halt vervullen? 

Interventies
Halt heeft vier interventies die kunnen worden ingezet
om ongewenst en grensoverschrijdend gedrag aan
te pakken en om herhaling te voorkomen.

• Training Sport en Gedrag I
Dit is een individuele training van twee bijeenkomsten
voor jeugdspelers. Het doel van de training is
bewustwording. De speler krijgt inzicht in zijn gedrag 
 en gevolgen voor zichzelf en anderen. Door gesprekken
met betrokkenen en de Halt-medewerker, het maken
van opdrachten en het aanbieden van excuus moet
worden voorkomen dat de speler op het veld opnieuw
de grens overgaat. Deze training wordt ingezet als
tuchtmaatregel vanuit de KNVB, bij een uitsluiting van
5 tot 10 wedstijden. Sportverenigingen kunnen de
training ook preventief inzetten.

• Training Sport en Gedrag II
Dit is een individuele training van 8 tot 11
bijeenkomsten voor jeugdspelers. De training bestaat
uit de training Sport en Gedrag I aangevuld met een
boosheidcontroletraining. Het doel van de training is
bewustwording van eigen gedrag en inzicht in gevolgen
voor zichzelf en anderen. De speler leert omgaan met
emoties en vergroot de sportieve gedragsvaardigheden.  
Op deze manier willen we herhaling van het
grensoverschrijdende gedrag voorkomen. Deze training
wordt ingezet als tuchtmaatregel vanuit de KNVB bij
een schorsing van 6 tot 36 maanden. Sportverenigingen
kunnen de training ook preventief inzetten.

• Controle is winnen
Dit is een interventie die specifiek gericht is op teams 
 die grensoverschrijdend gedrag laten zien. Onderdelen
zijn het kleedkamergesprek en de boosheidcontrole-
training. Met het volgen van de interventie krijgen teams
meer inzicht in en grip op op situaties die tot
grensoverschrijdend gedrag leiden. Het doel van de
interventie is elkaar als team te leren coachen om
sportief en pro-sociaal gedrag te tonen. 

• Herstel en bemiddeling
Jongeren hebben vaak geen idee wat de gevolgen van
hun gedrag zijn, voor zichzelf en ook voor anderen. Na
een incident bespreken slachtoffer(s), dader(s) en soms
ook het sociale netwerk (het team, de coach) de situatie
met elkaar. Naar aanleiding van overtredingen op of
buiten het veld, worden onder begeleiding van een
Haltmedewerker gedachten en gevoelens uitgewisseld.
De interventie helpt spelers om elkaar beter te leren
kennen en elkaar met respect te behandelen. Er worden
afspraken gemaakt over hoe spelers in de toekomst met
elkaar om gaan en indien nodig over het herstellen  van
emotionele of fysieke schade.

Maatwerk
Halt levert maatwerk: in overleg is veel mogelijk. 
We kijken gezamenlijk naar wat nodig is om het
gewenste effect te  bereiken. Wanneer daarbij
interventies aangepast of gecombineerd moeten
worden, is daar ruimte voor.



www.halt.nl

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u bellen naar het
algemene nummer van Halt 088 -115 35 00 of een
mail sturen naar info@halt.nl. Of kijk op  onze
website www.halt.nl. 

Regionale contactpersonen
voor informatie en advies

Sportbonden (verenigingsadviseurs en
procesbegeleiders), sportverenigingen, gemeenten en
andere organisaties kunnen voor overleg, informatie
en advies terecht bij Halt. Halt kan bij een acute
situatie direct tot actie overgaan.

De regionale vakspecialisten Halt en Sport:
Noord en Oost NL I Gerben Fredriks
bereikbaar via 06 20 12 47 20 en g.fredriks@halt.nl 

Noord-West en Midden NL I Olga Doesburg
bereikbaar via 06 13 14 07 28 en o.doesburg@halt.nl

Zuid NL I Diana Vos
bereikbaar via 06 15 83 40 71 en d.vos@halt.nl

Zuid- West NL I Anique van der Klaauw
bereikbaar via 06 39 08 42 87 en a.vander.klaauw@halt.nl

Voor landelijke vragen kunt u contact opnemen met:
Programmamanager I Magali van Dijk 
bereikbaar via 06 13 14 07 14 en m.van.dijk@halt.nl 

De personen afgebeeld op bovenstaande foto's zijn modellen.

Gedrag, respect en sportiviteit
Het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag is
beter dan achteraf interveniëren. Daarom heeft Halt
de presentatie: Gedrag, respect en sportiviteit. Dit is
een interactieve presentatie met als doel deze
onderwerpen bespreekbaar te maken. De presentatie
kan ingezet worden bij de start van het nieuwe
seizoen of na de winterstop, maar is ook in te zetten
via jongerenwerk of op scholen tijdens themadagen
over sport. 


