FAIR PLAY – SPORTIVITEIT & RESPECT
Voor AVC Heracles staat “voetbalplezier” altijd al op plaats 1, goede prestaties komen dan vaak
vanzelf. En voetbalplezier is natuurlijk ook “eerlijk en sportief spelen” ook wel Fair Play genoemd.
We zien het op TV en je leest het ook geregeld in de kranten “Voetbal verhardt” ook bij de amateurs.
Helaas kennen we zelf ook allemaal de voorbeelden van spelovertredingen, scheldpartijen en
agressief gedrag. Als het niet de spelers zijn dan kan het publiek er ook aardig wat van.
De sportraad Overijssel heeft een grootschalige, regionale, Fair Play campagne opgezet om deze
ontwikkeling een halt toe te roepen. Deze Fair Play campagne zet in op het invoeren van een aantal
gedragsregels en het bevorderen van sportiviteit en Fair Play: de zogenaamde ‘SPORTCODE’.
Met de ondertekening van een intentieverklaring op 12 januari 2007 (ook door AVC Heracles) is een
unieke samenwerking gestart tussen zes Twentse gemeenten en 50 voetbalverenigingen.
Ook de KNVB, de betreffende voetbalfederaties en scheidsrechtersverenigingen dragen hieraan hun
steentje bij.
Als symbool voor de campagne wordt Joep gebruikt, die kerel met zijn duim omhoog met de slagzin
Fair Play scoort! Joep is voetballiefhebber van het type '
ruwe bolster, blanke pit'
. Hij houdt van een
stevig spelletje voetbal, maar wel volgens de regels. Dit laat hij zien door het opsteken van zijn duim.
Joep zul je vaker tegenkomen. In onze kleedkamers bijvoorbeeld waar hij je de regels van de - door
AVC Heracles geadopteerde - sportcode uitlegt.
Ook bij zo’n beetje bij elke vereniging waar je naar toegaat want ondertussen loopt deze campagne al
in Almelo, Borne, Deventer, Enschede, Haaksbergen, Hardenberg, Hellendoorn, Hengelo, Kampen,
Oldenzaal, Zwolle en Gronau. En de campagne beperkt zich niet tot voetbal alleen.
Voor alle AVC Heracles leden gelden vanaf nu de fair play regels. LET’S PLAY FAIR!

