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1. Achtergrond
Fair Play is een concept dat heel vaak wordt gebruikt in
de sportwereld, maar toch is er nog onduidelijkheid
over wat dit begrip precies inhoudt. Er vindt heel wat
discussie plaats over het feit of een bepaalde situatie
al dan niet als Fair Play beschouwd kan worden. Dit
morele oordeel hangt sterk af van de manier waarop je
Fair Play invult: als “de regels respecteren” of als “de
spirit van de sport respecteren” respecteren. Daarnaast
zouden ook andere factoren een rol kunnen spelen in
de manier waarop je Fair Play toepast: de specifieke
situatie, je geslacht, het spelniveau, de aanwezigheid
van een ethische code, …

2. Onderzoekmethode
Het innovatieve doel van dit onderzoek was om na te
gaan a) hoe atleten tot een oordeel over Fair Play
komen b) welke factoren dit oordeel beïnvloeden en c)
welke invulling ze geven aan het concept “Fair Play”.
Om deze vragen te beantwoorden werden meer dan
1000 spelsituaties (zogenaamde “vignettes”)
voorgelegd aan Vlaamse badmintonspelers. Uit hun
oordeel konden we heel wat afleiden over de hantering
van het begrip Fair Play.

3. Belangrijkste resultaten en relevantie voor de
praktijk
Uit ons onderzoek kwam naar voren dat heel wat
factoren een rol spelen bij het beoordelen van Fair Play
in spelsituaties. In competitieve wedstrijden wordt Fair
Play minder streng toegepast dan op recreatief niveau.
Ook was er een duidelijk verschil tussen mannen en
vrouwen: mannen zien veel meer door de vingers als
het op Fair Play aankomt, terwijl vrouwen dit begrip
strikter zullen toepassen. Daarnaast hangt het oordeel
natuurlijk ook af van de specifieke spelsituatie.
Opmerkelijk hierbij is dat opzettelijk verlies eerder
wordt beschouwd als strategische keuze dan als gebrek
aan Fair Play. Dit betekent dat je als organisator van
een tornooi dit expliciet moet verbieden in de regels of
je wedstrijdschema moet aanpassen, als je deze
praktijk wil vermijden. We stellen ook vast dat spelers
“respect voor de spirit van het spel” belangrijk laten
doorwegen in hun oordeel over Fair Play dan louter
“respecteren van de regels”.

Meer info over deze studie vindt u terug op de website van Ethics & Behaviour,
via deze link: https://biblio.ugent.be/publication/8503434

