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!

