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3 oktober: blauwe zaterdag 
 
Aanstaande zaterdag, 3 oktober, is het “blauwe zaterdag”. Op die dag starten we met 
onze campagne over Sportiviteit en Respect. Via deze nieuwsbrief brengen we het 
belang daarvan nogmaals onder jullie aandacht. 
 
Vanaf zaterdag hangen in het clubhuis posters met daarop de waarden waar HC 
Zwolle voor staat. De poster heeft de kleur van onze club, vandaar “blauwe 
zaterdag”. Bij de wedstrijden van de jongste jeugd delen we flyers uit waarmee we 
de supporters vragen om zich sportief te gedragen.  
 
Het thema Sportiviteit en Respect heeft als doel om het plezier in hockey te bewaren. 
Natuurlijk voor de spelers, maar ook voor de coaches, de scheidsrechters en de 
supporters. De kern is een positieve benadering: geen regels maar wel een 
beschrijving van wat we van elkaar verwachten. We vragen iedereen om de 
scheidsrechters met respect te benaderen, ook als je het niet met hem of haar eens 
bent. Als je zelf al eens gefloten hebt kan je je voorstellen dat je als scheidsrechter 
niet alles kan zien en dat foutloos fluiten daarom niet bestaat.   
Ook vragen we de supporters om vanaf de zijlijn positief aan te moedigen en geen 
aanwijzingen te geven aan de spelers. Voor het coachen is er immers de coach en het 
blijkt dat spelers het erg verwarrend vinden als ze van meerdere kanten – soms 
tegenstrijdige - aanwijzingen krijgen. 
 
Wij zijn er van overtuigd dat iedereen dit al als vanzelfsprekende waarden 
beschouwt. We zien desondanks helaas dat het in het heetst van de strijd en de wil 
om te winnen toch nog mis kan gaan. Dat zijn de momenten waarop we elkaar daar 
op moeten aanspreken, zodat we er samen voor kunnen zorgen dat hockey leuk blijft.  
 
We rekenen er op dat iedereen deze waarden ondersteunt en zich daar naar gedraagt. 
Niet alleen op blauwe zaterdag, maar ook op alle dagen daarna waarop we samen 
willen genieten van onze mooie hockeysport.  
 

Laten we hockey leuk houden! 

 
Met sportieve groet, 
 
Het bestuur en commissie Sportiviteit en Respect 


