
 

Internet en Social Media  

 

Ook aan de badrand merken we dat veel van jullie actief zijn op 

Internet. Regelmatig lezen we op twitter, facebook of andere social 

media enthousiaste reacties over trainingen, wedstrijden en andere 

activiteiten. We vinden het enorm fijn om te lezen dat jullie je sport op deze manier beleven en daar 

enthousiast over kunnen vertellen. Als vereniging proberen wij daar een bijdrage aan te leveren door 

de site actueel te houden, daar regelmatig verslagen van wedstrijden, verenigingskamp of 

trainingsresultaten op te plaatsen. Dit maakt je sport levendig en zorgt ervoor dat jij en je ouders 

daar nog meer van kunnen genieten.  

Het gebruik van internet en social media geeft ons daardoor veel plezier, maar er zit ook een 

keerzijde aan het gebruik hiervan:  

 

Apparaat  

Smartphones, tablets en andere elektronica 

zijn duur. Tijdens trainingen en wedstrijden 

liggen deze vaak onbeheerd, regelmatig zelfs 

open en bloot op een bank of in een 

onbeheerde tas in de kleedkamer. Zo nu en 

dan blijkt het vertrouwen dat we hebben in 

alle andere sporters en toeschouwers niet 

helemaal terecht. Met name bij wedstrijden 

kan het (helaas) nog wel eens voor komen dat 

toestellen gestolen worden. Ons advies is om je telefoons te laten bewaren door je ouders en tablets 

en andere elektronica in zijn geheel niet mee te nemen naar trainingen of wedstrijden. Laat het zeker 

niet rondslingeren langs de badrand.  

 

 

Berichten en uitingen  

Twitter, facebook en andere social media zijn erg snel en 

gemakkelijk in het gebruik. Tijdens het sporten ben je 

soms erg blij en soms net even niet. In blijheid of boosheid 

kunnen berichten op anderen anders over komen dan jij 

hebt bedoeld. Berichten die je plaatst zijn voor de hele 

wereld te zien. Het komt soms voor dat berichten een 

negatieve toon hebben, dat anderen op een negatieve 

manier worden beschreven of dat er uitingen zijn waarin 

schuttingtaal wordt gebruikt.  

Wij vinden dat dit niet kan. Als je boos bent ga je naar 

iemand toe, maar online ruzie maken is uit den boze. Als 

je teleurgesteld bent mag dat, maar zet je frustratie niet 

online.  

 

  



Foto’s  

 

Plaats geen foto’s van anderen op internet en kijk goed welke foto’s je van jezelf plaatst. Je bent 

bezig met (top)sport maar realiseer je wel dat je dit doet in badpak en zwembroek (en sommige 

strakke wedstrijdpakken schijnen op foto’s behoorlijk door). Op internet zitten ook mensen met veel 

minder goede bedoelingen die de zwemfoto’s niet gebruiken omdat ze trots zijn op je 

zwemprestaties. Als vereniging zijn we er erg alert op dat alle foto’s die we openbaar gebruiken er 

“netjes” uitzien. Ook wij kijken goed welke foto’s we wel en niet plaatsen op onze website.  

 

Spelregels voor foto’s en filmpjes  

� Je mag de foto’s downloaden en gebruiken voor eigen gebruik.  

� Zet geen foto’s van anderen in badkleding op Twitter/facebook of andere social media. Wat 

je zelf doet met foto’s waar alleen jij op staat is aan jou. Bespreek dit wel met je ouders.  

� Foto’s kunnen gebruikt worden voor artikelen op onze website. Indien je dit niet wenst, 

neem dan contact op met je TC.  

 

 

Samen verantwoordelijk  

We gaan als vereniging (vooralsnog) geen regels opstellen maar doen middels dit schrijven een 

beroep op jullie om je op internet te gedragen zoals in de “gewone wereld”. Dit houdt in dat je geen 

kwetsende, beledigende zaken schrijft, geen foto’s van anderen inzwemkleding plaatst etc.  

 

We hebben wel afgesproken als vereniging om 

de sporter aan te spreken wanneer we zien dat 

je dat toch doet (net als we je aanspreken 

wanneer je in de kleedkamer aan het schelden 

bent) en in het uiterste geval kan dit (net als 

ander onbehoorlijk gedrag) consequenties 

hebben, maar laten we er vanuit gaan dat ook jij 

het niet zo ver wil laten komen.  

 

Naast de verantwoordelijkheid naar je teamgenoten heb je deze ook naar je vereniging. Negatieve 

uitlatingen op internet kunnen een negatieve uitwerking hebben op het imago van de vereniging en 

de betrokkenheid van sponsoren bij de vereniging.  

 

Mocht je dingen op Internet tegenkomen die jij niet wenste en helpt het direct aanspreken van de 

“plaatser” niet, ga dan gerust naar je coach of trainer. Je kunt het ook melden bij de TC of het 

Dagelijks Bestuur. Contactgegevens zijn terug te vinden op onze website.  

 

Ouders  

Zoekt u een manier hoe u met uw kind kunt kijken op welke wijze ze de moderne technologieën 

kunnen gebruiken, dan verwijzen we u naar bijvoorbeeld:  

http://mediaopvoeding.nl/node/145/myresults/2326 

 

 

Namens het Bestuur van 

Zwem- en Polovereniging GORGO 


