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• kennismaking: met elkaar en met het thema

• van urgentie naar oplossing -> wat betekent dit voor de vereniging

sportomgeving als prettige gezonde plek - waar je geen ongezond gedrag aanleert

verantwoord alcoholgebruik – rookvrij – keuze om gezonder te (kunnen) eten en drinken

• organisatie/ communicatie/ samenwerking -> aanpak in de vereniging

• follow-up 

Inspiratiesessie gezonde sportomgeving
Waarom, Wat, Hoe - AGENDA



Kennismaking
In gesprek

In hoeverre zorgt uw club ervoor 

dat de sportomgeving voelt 

als prettige gezonde plek? 



Zelfscan Gezonde sportomgeving

In hoeverre:
• voelt uw club als een prettige gezonde plek (waar jongeren geen ongezond gedrag aanleren)?

• is sprake van handhaving van de leeftijdsgrens van alcohol (18-)?

• ervaren jullie problemen met alcoholgebruik, zoals te veel drinken, ongewenst gedrag, alcohol in 
het verkeer?

• is de club en omgeving rookvrij?

• is er ook een gezonde keuze qua eten en drinken mogelijk?

Rood Oranje Groen

niet aan de orde beetje aan de orde wel aan de orde



Analyse van de zelfanalyse

• zorgen dat de sportomgeving voelt 
als prettige gezonde plek 

• de kans verkleinen dat jongeren 
ongezond gedrag aanleren via de 
club



Problematisch gebruik alcohol

Trend in het aantal SEH-behandelingen i.v.m. een alcoholvergiftiging bij 15- tot en met 19-

jarigen

Hoe ernstig is het?



Alcoholgebruik jongeren (12-16 jaar) – 1992 tot 
2017



Quiz
Urgentie

Waarom is er (sinds ongeveer 2003) 

een enorme toename van ernstige gevallen 

van problematische alcohol inname?

A. doordat ze veel sterkere drank drinken 

(vroeger 3 bier, nu 13 rum of wodka)

B. vanwege de nog steeds te milde

attitude van ouders (kinderen vinden 

ouders minder streng dan ouders denken)

Goed

Goed



Quiz
Urgentie

Bij jongeren kun je nauwelijks beoordelen hoe dronken ze zijn en dan is het dus vaak 

al te laat, hoe komt dat?

A. omdat zij de motorische kenmerken van dronkenschap missen, 

ze gaan ‘opeens’ ‘out’

B. omdat ze heel goed kunnen spelen dat 

er niks aan de hand is/ ze nog niet te veel hebben gedronken

Goed



Gevolgen lange termijn

• recidief opname
• schade ‘cognitief potentieel’
• minder goede prestatie (op 

school)
• hogere kans alcoholprobleem 

later
• hersenschade
• kanker

Gevolgen korte termijn

• alcoholintoxicatie
• coördinatie/reactiesnelheid
• agressie
• seksueel risicogedrag
• alcohol gecorreleerde 

ongevallen
• kater



Quiz
Urgentie

Sinds 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens verschoven naar 18 jaar. 

Handhaving door verstrekkers is verplicht. 

Controle wijst uit dat 68,9% van de supermarkten hierop toeziet. 

Hoe hoog schatten jullie dit percentage bij sportverenigingen?

A. 20,2 % 

B. 41,1 %

Goed



Alcohol
Hoe gaat dat bij onze club?

Handhaving 18 jaar?

Wederverstrekking?

Doorschenken?

Meedrinken (sociale 
norm)?

Bingedrinken?

Voorbeeldgedrag 
clubkader & ouders?

Reclame voor alcohol 
zichtbaar?

Ongewenst gedrag
door alcohol?

Alcohol & verkeer?



Waar heb je invloed op?
sporters - barvrijwilligers - trainers - ouders - bestuur

elke barvrijwilliger een IVA

het goede voorbeeld geven

schenktijden kenbaar makenhelemaal niks <18

afspraken maken



Verantwoord alcohol
Keuzes voor de club



Quiz
Urgentie

Hoe vervelend vinden we dat roken eigenlijk?

A. 8 op de 10 Nederlanders 

is voorstander van een rookvrije sportomgeving voor kinderen

B. ongeveer de helft van alle Nederlanders 

is voorstander van een rookvrije sportomgeving voor kinderen

Goed



Rookvrij
Past dat onze club?

2-tal:

1. Past rookvrij (voor de jeugd) bij wat 

jouw vereniging wil uitstralen?

2. Wat zou je anders willen zien op de 

vereniging?

3. Hoe zou je dat bij de vereniging 

kunnen inbrengen?



Zien roken, doet roken!
Wat kun je doen zodat mensen zich aan de nieuwe afspraak  houden?

• informeer iedereen

• rookvrij borden

• bestuur, trainers, vrijwilligers: 

mensen aanspreken

• vriendelijk gesprek met 

diegene die toch rookt 

• geduld



Rookvrij
Keuzes voor de club www.rookvrijegeneratie.nl



Quiz
Urgentie

1 op de 14 kinderen heeft overgewicht?

A. Waar

B. Niet waar

Doorlooptijd

Goed



Quiz
Urgentie

Een AA sportdrankje bevat 15 suikerklontjes en 

een kind van 10 jaar moet minstens 1 uur en 10 

minuten fietsen om dit te verbranden

A. Waar

B. Niet waar
Doorlooptijd

Goed



Quiz
Urgentie

Feit of fabel, met meer gezond aanbod in je 

kantine gaat de omzet omlaag?

A. Feit

B. Fabel Goed



In elke productgroep 
aanvullend 1 gezondere keuze 

meest voorkomend 

in sportkantine:

• dranken

• belegde broodjes

• zoete snacks

• hartige snacks

• zuivel



Lekker eten en drinken
Hoe ziet een gezonde sportkantine  eruit? 



Stimuleren van water drinken

1. Kannen met water en flesjes water op de balie

2. Watertappunt op je sportveld/ bij de sportaccommodatie

3. Stimuleer water drinken in de rust en bij trainingen 

Mogelijkheden



Gezellig sporten en lekker eten 

1. In elke productgroep één gezondere keuze

2. Gezonder aanbod is goed zichtbaar

3. Stimuleren water drinken

4. Leg het vast in het beleid

Keuzes voor de club www.teamfit.nl



Proces - met zoveel mogelijk betrokkenen
Organiseren in de club

Inspiratie en motivatie

bij wie begint dit?

1

Bestuurlijk draagvlak

hoe krijg je ze mee?

2

Team vergroten

wie worden je 

medestanders, 

ambassadeurs?

3

Communicatie

delen, informeren en 

zichtbaar maken, op de 

club, online en in gesprek

4

Vernieuwen

blijf creatief en betrek 

steeds nieuwe mensen

5



Aan de slag
• Waar wil je mee aan de slag?

• Clubcoaching door Team:Fit: www.teamfit.nl

http://www.teamfit.nl/


Interesse om als club die extra stap te zetten en DE optimale 
sportomgeving te worden? Doen dan mee aan FC Vers…

2 hockeyclubs kunnen meedoen…
2 jaar begeleiding
Experimentele omgeving
Datagestuurde omgeving (inkoop/verkoop)
Voordelen met inkoop
Incentives
Evenementen bij de club
Eten, drinken, niet roken, verantwoord alcoholgebruik en gastvrijheid 
zijn de speerpunten

Meer weten? Mail naar fcvers@knvb.nl



Bedankt en Succes!

Joke Davio

M: 06-41362022

E : joke@jokedavio.nl

Deze sessie is samengesteld door NOC*NSF en sportbonden, in samenwerking met JOGG-Team:Fit, Alliantie Nederland 
Rookvrij, Stichting Jeugd & Alcohol en het Trimbos-Instituut

mailto:joke@jokedavio.nl


Richtlijnen* voor Alcoholbeleid sportclubs 

Naleving regels Drank- en Horecawet

▪ We verstrekken geen alcohol aan jongeren onder 18 jaar. Jongeren onder de 25 wordt om ID gevraagd.

▪ We zijn alert op wederverstrekking en grijpen in, zowel richting de besteller als de drinkende minderjarige.

▪ We schenken niet door bij kennelijke staat van dronkenschap.

Goed voorbeeld:

▪ We hebben afspraken over (het schenken van) alcohol op de momenten dat jeugd aanwezig is (schenktijden).

▪ Kaderleden/vrijwilligers geven het goede voorbeeld; ze drinken niet overmatig en drinken niet als ze jeugd begeleiden.

▪ Degenen die bardienst hebben drinken geen alcohol.

Aanbod en zichtbaarheid:

▪ Reclame voor alcohol is niet prominent aanwezig in onze club¹.

▪ Alcoholvrij bier bieden wij zichtbaar aan als alternatief. Dit is niet bedoeld voor minderjarigen.

▪ We hebben geen ‘happy hours’ en ‘kannen en meters bier’, om zo het “meedrinken” te ontmoedigen.

Sfeer en veiligheid

▪ Wij willen voorkomen dat alcoholgebruik leidt tot ongewenst gedrag en ondernemen actie om dit tegen te gaan.

▪ Alcohol en verkeer gaan niet samen. Wij spreken onze leden en bezoekers daar op aan.

Beleid

▪ We maken alcoholbeleid voor onze reguliere clubactiviteiten én voor onze andere activiteiten zoals feesten en evenementen.

▪ Wij zorgen dat kantinemedewerkers weten wat deze afspraken zijn en dat ze zich door de gehele club gesteund voelen. 

▪ Iedereen die alcohol verstrekt, volgt de e-learning en haalt het certificaat ‘Verantwoord Alcohol Schenken’².

▪ Wij communiceren de afspraken zichtbaar aan alle leden en bezoekers.

¹ De sportsector en brouwers sluiten vanaf 2019 geen nieuwe contracten meer om langs sportvelden reclame (signing) voor alcoholhoudende drank te plaatsen. En er is een uitfasering van bestaande 

borgen voor november 2022.

² Het is verplicht dat er minimaal één persoon met certificaat in het pand is op het moment dat alcohol geschonken wordt. Het is echter zeer wenselijk dat iedereen die achter de bar staat de e-learning

gevolgd heeft. 

Deze richtlijnen zijn bedoeld om sportclubs op weg te helpen naar een verantwoord alcoholbeleid. Ze zijn opgesteld door NOC*NSF en sportbonden i.s.m. 

Trimbos-Instituut, JOGG-Team:Fit, St. Jeugd & Alcohol en de Nederlandse Brouwers.


