
FAIR PLAY VERKLARING 

 
 
Fair play, respect, begrip, tolerantie en sportiviteit. Tolerant zijn, begrip hebben voor 
beslissingen en gedragingen van anderen. De ingrediënten voor plezier beleven aan 
motorsport. Alleen dan en wanneer iedereen dat doet kunnen we genieten van onze mooie 
sport. 
 
Rijders en/of passagiers zijn verantwoordelijk voor de gedragingen van monteurs, begeleiders enz. 
Zelfs een jeugdrijder is verantwoordelijk voor de gedragingen van ouders. Het is frustrerend 
wanneer je bij de volgende kampioenswedstrijd niet mag deelnemen, omdat jouw vader zich heeft 
misdragen. Vraag is: kunnen ouders dit aan, luisteren zij wanneer hun kind zegt dat het een race-
ongeluk was. Of gaan ze er vanzelf van uit dat de andere rijder schuldig is. 
 
Wij kunnen natuurlijk niet iedereen die bij een wedstrijd komt deze verklaring laten tekenen. 
Jammer genoeg niet. Daarom de vraag aan jou: laat jouw ouders, monteurs en supporters deze 
tekst lezen en laten we met z’n allen anderen en daarmee de motorsport respecteren. Laat anderen 
zien hoe mooi motorsport is. 
 
Agressie en (seksuele) intimidatie 

Positieve waarden zoals eerlijkheid, fair play en vriendschap staan centraal in de sportwereld. Toch 
krijgen we steeds weer negatieve berichten, ook binnen de motosport: agressiviteit, dopinggebruik 
maar ook intimidatie, pesten en seksueel misbruik. Een veilige sportomgeving lijkt zo 
vanzelfsprekend, maar het blijkt lang niet altijd zo te zijn. De KNMV werkt aan een veilig 
sportklimaat, dit doen we samen met het bestuur, de verenigingen, trainers, officials, sporters en 
ouders/begeleiders van sporters. 
 
Met elkaar afspreken hoe we met elkaar omgaan is belangrijk. Iedereen moet zich prettig en veilig 
kunnen voelen. Dit kan alleen als iedereen elkaar in zijn of haar waarde laat en iedereen elkaar met 
respect behandelt. Dit betekent dat wij in de motorsport alle vormen van ongelijkwaardige 
behandeling zoals, pesten, machtsmisbruik, discriminerende, racistische, seksistische of (seksueel) 
intimiderende gedragingen of opmerkingen of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar vinden. Wij 
vragen van alle verenigingen, vrijwilligers, medewerkers, sporters, hun ouders, monteurs en 
begeleiders, maar ook van de bezoekers, dat zij meewerken aan het naleven van de omgangsregels. 
Niet alle zaken die anderen kunnen kwetsen, kunnen we in regels verwoorden. Dan zouden het er 
veel te veel worden. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat als iets niet genoemd wordt, dit wel 
toelaatbaar is. 
 
Omgangsregels 

1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee 
binnen de vereniging. 

2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft. 
3. Ik val de ander niet lastig. 
4. Ik berokken de ander geen schade. 
5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie. 
6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen. 
7. Ik negeer de ander niet. 
8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen. 
9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee. 
10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan. 
11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht. 
12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands 

persoonlijk leven of uiterlijk. 
13. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet 

helpt, vraag ik een ander om hulp. 
14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar 

niet aan houdt op aan en meld dit zo nodig bij bestuur.  
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Omgangsregels kunnen gezien worden als algemene uitgangspunten voor gedrag. In de sport is de 
relatie tussen de trainer en de sporter erg belangrijk. Daarom heeft de georganiseerde sport 
gedragsregels vastgesteld. Deze gedragsregels zijn gericht op trainers, coaches, begeleiders, 
officials, kaderleden en maken deel uit van het Tuchtreglement van de sportbond. 
 
De gedragsregels geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter. 
Deze gedragsregels zijn opgesteld voor begeleiders in de sport aangezien uit cijfers blijkt dat 
plegers veelal begeleiders zijn en slachtoffers veelal sporters. 
 
Het instellen van gedragsregels laat zien dat een vereniging werk maakt van het tegengaan van 
seksuele intimidatie en dat kan preventief werken. Daarbij is het belangrijk dat iedereen die 
betrokken is bij de vereniging op de hoogte is van deze gedragsregels. Het is dus goed dat ook 
verenigingen dit delen met hun leden, bijvoorbeeld via de website of bijeenkomsten. 
De gedragsregels vormen – aangevuld met de omgangsregels – een richtlijn voor de omgang tussen 
sporters en begeleiders. 
 
Gedragsregels 

Gedragsregels zijn anders dan omgangsregels afdwingbaar. Als één of meerdere gedragsregels 
overtreden worden dan kunnen tuchtrechtelijke sancties vanuit de bond volgen. 
 
Hieronder vind je een overzicht van de algemene gedragsregels binnen de georganiseerde sport: 

1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich 
veilig kan voelen. 

2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in 
zijn waardigheid aantast. 

3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie 
tegenover de sporter. 

4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot 
zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik. 

5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de 
begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal 
ervaren, zoals doorgaans het geval zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van 
geslachtsdelen, billen en borsten. 

6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk 
communicatiemiddel dan ook. 

7. De begeleider zal tijdens trainingsstages, wedstrijden en reizen gereserveerd en met 
respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de 
kleedkamer of de hotelkamer. 

8. De begeleider heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt- de sporter te beschermen 
tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of 
geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht 
met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen 
uitoefenen. 

9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiele vergoedingen geven met de kennelijke 
bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning 
of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel 
afgesproken honorering staan. 

10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die 
bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in 
overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) 
ondernemen. 

11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de 
verantwoordelijkheid van de begeleiders in de geest hiervan te handelen.  



FAIR PLAY VERKLARING 

 
 
Toch kan het zijn dat er iets gebeurt tijdens een activiteit waarvan je voelt dat het niet is zoals het 
hoort, dat er een grens overschreden wordt. Iedereen die sport kan te maken krijgen met vormen 
van agressie en (seksuele) intimidatie. Het kan veel emoties en vragen oproepen, ook als je er niet 
zelf het slachtoffer van bent, maar het ziet gebeuren. Mocht dit het geval zijn dan is het goed om 
te weten dat je er niet alleen voor staat. 
 
KNMV vertrouwenscontactpersoon 

De KNMV heeft een vertrouwenscontactpersoon (VCP) aangesteld. De taak van een VCP is vooral een 
procedureel adviserende rol. De VCP van de KNMV is het eerste aanspreekpunt bij (dreigende) 
incidenten, voor iedereen die te maken heeft met (seksuele) intimidatie of ander ongewenst 
gedrag. De VCP is er voor sporters, ouders van sporters, kaderleden, vrijwilligers en bestuursleden. 
Deze kan je adviseren en doorverwijzen. De VCP wordt geacht om te handelen volgens een bepaald 
protocol. De activiteiten van een VCP zijn: eerste opvang/aanspreekpunt, doorverwijzen en 
preventie activiteiten. 
 
De vertrouwenscontactpersoon van de KNMV is Géra Nieuwenhuis. Zij is bereikbaar op 06-12961669 
van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 19.00 uur. Dit telefoonnummer kan niet gebruikt worden 
voor andere zaken. 
 
Zijn er algemene vragen, dus is er geen sprake van een (dreigend) incident of melding, dan kun je 
tijdens kantooruren bellen naar 026-3528527. 
 
Vertrouwenspersonen NOC*NSF 

Er bestaat ook een mogelijkheid om via de hulplijn van NOC*NSF het telefoonnummer van een 
vertrouwenspersoon/adviseur bij jou in de buurt op te vragen. Hier kun je je verhaal kwijt als 
slachtoffer/beschuldigde en ontvang je advies en ondersteuning. Ook voor vragen en advies kun je 
terecht bij de hulplijn. 
 
Hulplijn seksuele intimidatie NOC*NSF: 0900-2025590 (€ 0,10 per minuut), bereikbaarheid: 
maandag t/m vrijdag van 08.00 – 22.00 uur en zaterdag van 12.00 – 16.00 uur. 


