
F I T N E S S
Hoe gedraag je je in de sportschool? 
In een sportschool komen dagelijks tientallen en soms wel honderden mensen om te 
sporten. Om dit allemaal in goede banen te leiden, zijn er bepaalde gedragsregels. 
Ongeschreven regels die ervoor zorgen dat je kunt trainen zonder te lange wachttijden 
en je fitnesscentrum niet in een puinhoop verandert. Tijd voor sportschooletiquette!  

 

Zweet  

Helaas zijn er nog altijd mensen die niet begrijpen dat trainen met een handdoek geen 
suggestie is, maar een noodzaak. Neem altijd een handdoekje mee om op je apparaat te 
leggen. Trainen op een apparaat dat drijfnat is van het zweet van de vorige gebruiker is 
niet leuk. Voor extra hygiëne hangen er doekjes en schoonmaakmiddel. Gebruik die ook.  

Spiegels  

Spiegels in sportscholen hangen er zodat je de uitvoering van je oefeningen kunt 
controleren. Dat mensen voor de spiegel trainen is dan ook geen kwestie van ijdelheid, 
maar een manier waarmee je je oefeningen optimaal kunt uitvoeren. Let er dan ook altijd 
op dat je niet iemands uitzicht blokkeert als je voor de spiegel gaat staan.  

Geluidsoverlast  

Soms hoor je sporters erg hard schreeuwen tijdens hun oefening. Behalve als je een 
olympisch record probeert te breken, is dat nergens voor nodig. Concentreer je liever op 
je ademhalingstechniek in plaats van op je stemvolume.  

Apparaten  

Als je meerdere sets op een apparaat moet doen, dan is het niet ongebruikelijk dat je 
een andere sporter tussen jouw series door laat trainen. Je hebt toch tijd nodig om te 
herstellen, dus zo kun je de tijd op het apparaat efficiënt verdelen. Bied dit aan als je 
iemand ziet staan wachten, zodat je allemaal snel klaar kunt zijn met je training.  

Bellen  

Bellen doe je niet op de fitnessvloer. Los van het feit dat je zelf uit je concentratie raakt, 
leid je er ook andere mensen mee af. Kun je het echt niet laten, zonder jezelf dan even 
af en voer je gesprek in alle rust.  

Gewichten  

Het komt regelmatig voor dat als je een sportschool binnenloopt, er een berg dumbells 
en losse schijven in een hoek ligt. Vervelend. Ten eerste omdat rondslingerend materiaal 
blessures kan veroorzaken. Maar daarnaast is niets zo vervelend als moeten zoeken 
naar net die ene dumbell of schijf. Leer jezelf aan alles op zijn plek terug te leggen. Dat 
traint fijner voor iedereen.  

Praten  

Training vergt concentratie en doorzettingsvermogen. Iemand storen tijdens een serie 
erg vervelend. Probeer alleen tegen iemand te praten als deze uitrust.  

Als laatste zou ik iedereen willen aanraden om zich beleefd en vriendelijk op te stellen. 
Het zijn immers niet de glimmende apparaten, sauna's en andere luxe die de sportschool 
zo'n leuke plek maken, maar de mensen.  
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