Iets leuks: de blauwe kaart!
Sportiviteit, gezelligheid en prestatie gaan hand in hand. Omdat we dit graag zo willen houden,
gaan we de 2e helft van het seizoen de blauwe kaart inzetten.
De kaart die we als thuisspelend team aan de tegenstander geven met achterop geschreven
waaróm we het team zo sportief vonden. Dat hoeft niet bij elke thuiswedstrijd, maar het gaat er
wel om, dat er vanaf nu met dat sympathieke oog naar de wedstrijden wordt gekeken. Net als
Shake Hands is dit een positieve impuls aan het gedrag van iedereen rondom de wedstrijd. En kan
het bijdragen aan meer gunnen, meer complimenten over en weer en een fijnere sfeer waardoor
hockey voor iedereen een nóg leuker spelletje wordt. Dat we daar als club ons best voor willen
doen spreekt voor zich!
De blauwe kaart is een mooi initiatief om club-breed te werken aan Sportief en Respectvol hockey.
Door met een positieve blik naar een wedstrijd te kijken, kunnen niet alleen spelers, coaches,
managers en scheidsrechters, maar ook de ouders (supporters) langs de lijn zich sportiever
opstellen rondom de wedstrijd. Natuurlijk is het leuk om te winnen, maar dat is niet het enige waar
het om draait, het gaat om plezier in hockey, dan is het ook een sport die we willen blíjven doen!
Het komt iedereen ten goede, als we met een glimlach naar en van het veld gaan. En na afloop van
de wedstrijd met beide teams bij elkaar gaan zitten om wat te drinken. Zo kunnen beide teams
met een goed gevoel naar huis.
De blauwe kaart willen we inzetten als een leuk gebaar naar de sportieve tegenstander, met als
bijkomend doel dat dit initiatief als een lopend vuurtje door hockeyend Nederland gaat en andere
clubs het ook gaan doen.
Hieronder kunnen jullie lezen hoe de blauwe kaart precies werkt. Jullie ontvangen binnenkort nog
meer informatie over wanneer en waar de blauwe kaarten worden uitgedeeld aan de
teams/coaches/managers. Wellicht is het een idee om een soort van “Infobalie” in het clubhuis in
te richten waar de blauwe kaarten klaar liggen en hoe het in zijn werk gaat. Mochten jullie ideeën
hierover hebben, jullie inbreng is altijd welkom!
Bij voorbaat veel dank voor jullie bijdrage.
SAMEN MAKEN WE HET LEUK!
Sportieve groet,
XXXXXXX

z.o.z

Hoe werkt de blauwe kaart?
De blauwe kaart wordt door de (Jongste) Jeugdteams na een thuiswedstrijd aan het bezoekende
team gegeven, met op de achterkant geschreven waarom dat bezoekende team sportief & respectvol
was.
Dit leidt tot een Sportieve en Respectvolle wedstrijd en vergroot het plezier en de sfeer rondom onze
sport. Het gaat immers niet (alleen) om het winnen, maar ook om de manier waarop het spel wordt
gespeeld!
Als thuisspelend team verwelkom je de tegenstander en nodig je ze uit om na afloop van de wedstrijd
met beide teams samen iets te drinken in het clubhuis; je zegt ook meteen dat je de tegenstander iets
wilt geven. Een mooie manier om in positieve sfeer de wedstrijd te beginnen.
De blauwe kaart, hoe werkt het?
1. Team, teambegeleiders en supporters worden aangespoord om de wedstrijd te bekijken met een
positieve blik, om op te merken wat er positief en respectvol tijdens de wedstrijd is.
2. Het thuisspelende team schrijft op de achterkant van de kaart
waarvoor de tegenstander bij deze wedstrijd complimenten verdient:
wat deed de tegenstander sportief & respectvol?
(dit wordt opgeschreven onder verantwoordelijkheid van de coach/teammanager)
Bijvoorbeeld:
-als iemand wordt geholpen die geblesseerd is
-als er wordt geklapt voor een goal van de tegenstanders
3. Je maakt een foto van de van de achterzijde van de kaart (geschreven compliment) en appt/
mailt deze naar de lijncoördinator;
4. De blauwe kaart wordt aan de (aanvoerder van de) tegenstander gegeven;
5. De teams gaan zoals gebruikelijk samen in het clubhuis wat drinken met iets lekkers erbij.
6. Beide teams gaan met een goed gevoel naar huis.
7. Op de site kan je een rubriek maken met alle blauwe kaarten van de week, dat werkt aanstekelijk.
8. Teams belonen voor het geven van blauwe kaarten kan bijvoorbeeld met een blauwe Taart!
Je gebruikt één blauwe kaart per team per thuiswedstrijd.

Samen maken we het leuk!

