
IS KIEZEN  
VERLIEZEN?

Niemand is perfect … Niet in elke sporter gaat een Olympisch 
talent schuil. Integendeel zelfs, de meerderheid van de sporters 
komt niet in de buurt van een internationale sportcarrière. Toch 
laten veel trainers zich verleiden om vooral te investeren in 
sporters met talent, in degenen die ‘potentieel’ hebben en in 
wie men een mooie sportieve toekomst ziet. Vaak ligt de focus 
op het bereiken van vooraf bepaalde doelen, het volgen van 
ontwikkelingslijnen, het uitvoeren van een plan. Helaas past 
een grote groep sporters vaak niet in het plaatje dat trainers 
voor ogen hebben. Wie niet voldoet aan de vooropgestelde 
criteria wordt naar een ‘zwakkere’ ploeg verwezen of is in 
sommige gevallen niet meer welkom in de club.

Eigenlijk kan je stellen dat iedereen zijn beperkingen heeft, 
ook de ‘beste’ sporter.  Het omgekeerde is echter ook waar. 
Iedereen heeft mogelijkheden, ook de ‘zwakste’ sporter.
Trainers die kiezen voor een begeleiding van zowel 
getalenteerden als ‘mindere goden’, kiezen er voor om 
beperkingen te aanvaarden en daar ook acties voor te 
ondernemen. Ze creëren een situatie waarin elke sporter op 
maat sport en zich daarbij goed voelt. Dat levert een grote 
winst op voor de individuele sporter en biedt een sociaal-
maatschappelijke meerwaarde. 
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FEITEN OF FABELS? 
In het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind is ‘het recht op sport en 
ontspanning’ als een basisrecht opgenomen. De Panathlonverkaring gaat op dit basisrecht 
dieper in en specifieert de rechten van het kind in de sport onder de vorm van een charter. 

Dit charter stelt dat ook laatbloeiers, minder getalenteerde kinderen en kinderen met een 
beperking recht hebben op een kwaliteitsvolle begeleiding en een volwaardig sportaanbod 
en steunt hierbij op het fundamentele ethische principe van gelijkheid. 3031 Vlaamse 
sportclubs hebben dit charter ondertekend en verklaren op die manier dat ze bereid zijn die 
maatschappelijke rol in te vullen. 

In de praktijk blijkt het echter geen eenvoudige zaak te zijn om een werking uit te bouwen 
met individuele begeleiding. Sportclubs richten zich vooral op beloftevolle jongeren, voor 
de middelmaat is er doorgaans weinig plaats. Trainers, begeleiders en ouders van meer 
getalenteerde sporters denken dat de aanwezigheid van een mindere sporter de rest van de 
groep ophoudt of dat de groep te weinig evolueert en dat het goede prestaties in de weg staat. 
Regelmatig duiken in de media verhalen op van sporters die in de sportclub of in een bepaalde 
groep of ploeg niet langer welkom zijn. 

De sportsector heeft de laatste jaren veel inspanningen geleverd om sport voor mensen met 
een beperking verder uit te bouwen zowel op het vlak van een inclusief sportaanbod als op het 
vlak van specifieke G-sportafdelingen, G-sportclubs of een tussenvorm. 

Ook in andere maatschappelijke contexten zoals onderwijs wordt zichtbaar dat kinderen met 
een beperking recht hebben op gewoon onderwijs. Via het M-decreet krijgen ze het recht op 
een redelijke aanpassing om in de school gewoon onderwijs te blijven volgen. Het systeem van 
buitengewoon onderwijs blijft bestaan, maar de regel is inclusie, buitengewoon onderwijs is de 
uitzondering. Dat maakt dat voor ouders wiens kind met een beperking in een gewone school 
les volgt, het moeilijk uit te leggen is waarom ze in een gewone sportclub niet welkom zijn.
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Sportclubs staan vaak weigerachtig tegenover het opnemen van personen met een beperking in 
hun werking. Redenen hiervoor zijn:

• Angst voor het onbekende
Trainers hebben over personen met een beperking vaak een clichébeeld dat hen herleidt tot 
personen met een zeer erge verstandelijke of motorische beperking. In veel gevallen kan de 
G-sporter mits enkele aanpassingen wel aan de reguliere trainingen deelnemen. Vaak blijken 
deze deelnemers tot de groep van erg gemotiveerde en enthousiaste sporters te behoren.
De vrees dat het aanvaarden van een persoon met een beperking een overrompeling zal 
veroorzaken in de club is onterecht. 

• Kostprijs materiaal en toegankelijkheid van accommodatie
Het oprichten van een afdeling rolstoelbasketbal vraagt een grote financiële inspanning voor 
een club, maar niet alle aanpassingen voor sporters met een beperking zijn duur. In het geval 
sporters met een verstandelijke of visuele beperking deelnemen, zal de meerkost of de te 
leveren inspanning zich vooral situeren in de extra begeleiding die voorzien moet worden. 
Bv. Een persoon met een visuele beperking loopt met een co-loper die via een touw met hem 
in verbinding staat en zo instructies geeft.

• Trainers en begeleiders
Sportclubs ondervinden moeilijkheden om geschikte en goed opgeleide begeleiders te vinden 
om groepen met daarin grote niveauverschillen te begeleiden. Heel wat trainers twijfelen aan 
hun kennis en ervaring om met beperkingen om te gaan. Bovendien wordt van trainers al een 
groot engagement verwacht in de sportclub en zien ze het als een extra belasting om naast de 
standaardtraining ook nog trainingen op maat van een individu voor te bereiden.

• Verzekering
Twijfel over de verzekering van de sportclub kan voor een sportclub een knelpunt zijn om 
G-sporters op te nemen. 
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De eerste zin moet worden: Voor sportclubs bestaan er verschillende organisatievormen met 
betrekking tot het openstellen van de trainingen voor sporters met een beperking. Sommige 
sporters opteren voor het exclusief sporten, namelijk sporten bij een G-sportspecifieke 
sportclub. Anderen kiezen voor een G-sporttak die specifiek voor personen met een 
handicap wordt georganiseerd en waarvan geen reguliere variant bestaat (bv. Boccia, 
Goalbal en Torbal). Nog anderen sluiten zich aan bij een reguliere club en kiezen zo voor 
inclusieve sportbeoefening. Er bestaan tussen deze uiterste organisatievormen verschillende 
tussenvormen.

Exclusief Organisatorische integratie Inclusief

Sportclub exclusief 
voor personen met 
een beperking, 
aangesloten bij een 
G-sportfederatie. Neemt 
deel aan handicapspecifieke 
(recreatieve) competitie.

... Groep 
G-sporters 
als ploeg 
ondergebracht 
onder een 
sportclub maar 
met  aparte 
competities in 
G-sport.
Deze ploeg 
neemt deel aan 
het normale 
clubleven.

Groep G-sporters 
als ploeg 
ondergebracht 
onder een 
sportclub die 
deelneemt aan 
de reguliere 
(recreatieve) 
competitie.

... Sporter met een beperking 
aangesloten bij een 
sportclub als sporter onder 
valide sporters.
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DOE - HET - ZELF
Ga voor een open en transparante communicatie met de sporter en zijn ouders

» » Wees duidelijk over de doelstellingen en de aanpak van de club. De sportclub zal ook 
consequent moeten handelen naar haar missie en visie. Zo staat bijvoorbeeld op de website 
van sportclub X: “Atletiek voor iedereen: gezond presteren met plezier. Bij sportclub X vindt 
iedereen die aan atletiek wil doen een gezellige omgeving waar hij op een gezonde manier kan 
presteren en plezier kan beleven aan sport op zijn niveau.” Dit betekent dan ook dat trainers 
van die atletiekclub de bereidheid moeten opbrengen om mee te zoeken naar aanpassingen 
zodat ook minder getalenteerde/meer beperkte sporters kansen krijgen om aan wedstrijden 
deel te nemen.

» » Sporters en hun ouders worden steeds mondiger, maar al te vaak blijkt het moeilijk om 
in gesprek te gaan als er zich problemen voordoen omwille van beperkingen van welke 
aard ook. Een gebrek aan uitleg, een weinig respectvolle mededeling van een beslissing 
…, maken dat ouders of sporters zich wenden tot sociale media of kranten om de 
beslissing aan te kaarten, waardoor de situatie in veel gevallen escaleert en uitmondt in 
een publieke discussie. Organiseer liever een persoonlijk gesprek met de betrokkenen, de 
jeugdsportcoördinator en jezelf om na te gaan of redelijke aanpassingen mogelijk zijn of dat 
er gezocht moet worden naar een andere oplossing.  

» » Het is geen schande om als trainer aan te geven dat je over onvoldoende specifieke kennis, 
voorbereidingstijd, ervaring, materiaal … beschikt om op maat van een bepaalde sporter te 
werken of om een bepaalde verantwoordelijkheid te dragen. Deze correcte houding geeft je 
meer aanzien en maakt je in ieder geval geen minder goede trainer. 

» » Heel vaak heeft de sporter zelf een duidelijk beeld van welke aanpassingen nodig zijn om te 
kunnen deelnemen. Vraag wat hij leuk vindt en hoe jij kan helpen. Ook de ouders kunnen 
suggesties doen of mee helpen zoeken naar manieren om samen tot een oplossing te 
komen. Daarnaast kunnen ouders ook aangeven hoe je hun kind kan stimuleren, kan helpen 
en wat je beter niet doet of zegt. Bij autistische sporters vermijd je bijvoorbeeld het gebruik 
van woorden met een dubbele betekenis en laat je taalgrapjes achterwege.
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Ga na waar de sporter beperkingen ervaart

De ene sporter is de andere niet, dat is duidelijk. Dat heeft gevolgen voor de 
trainingsactiviteiten die je plant, een standaardaanbod volstaat in de meeste gevallen niet. 
Toch is het zo dat de mate waarin een sporter beperkingen ervaart, van training tot training 
kan verschillen. Zo zal een trainer bij een sporter met diabetes extra waakzaam moeten zijn 
bij intensieve trainingen of tijdens wedstrijden en zal een slechthorende sporter allicht meer 
beperkingen tijdens een technische uitleg dan tijdens een intensieve looptraining ondervinden. 
Ga na in welke specifieke situaties zich moeilijkheden voordoen: 
» » Tijdens welke fasen in de training? (plaatsen materiaal, uitleg, opwarming, kern …).
» » Welk type moeilijkheden?

• Motorische: technisch niet kunnen uitvoeren van een bepaalde oefening;
• Fysieke: intensiteit van de oefening die te hoog ligt;
• Cognitieve: niet begrijpen van de uitleg of een spelconcept.

Laat je niet leiden door clichébeelden en veralgemeningen, zoals bijvoorbeeld “Hij gaat dat toch 
niet kunnen”, “Als ik daar een hele training mee bezig moet zijn”, “Een assistentiehond geeft 
vuilighed”… Een persoon met diabetes kan in veel gevallen zelf zijn suikerspiegel controleren; 
een persoon met astma voelt zelf wanneer hij een puffer nodig heeft; assistentiehonden zijn 
er op getraind om op hun baasje te wachten en zijn zeer gehoorzame honden, die geen hinder 
veroorzaken. 

Pas STICORDI-maatregelen toe

Sticordi-maatregelen zijn aanpassingen en praktische hulpmiddelen waardoor de sporter de 
nodige ondersteuning krijgt om toch deel te nemen aan de activiteit. Vaak worden Sticordi-
maatregelen in verband gebracht met leerstoornissen binnen het onderwijs, maar ze zijn ook in 
de sportclub toepasbaar.

» » Stimuleren: 
Stimuleren is het extra aanmoedigen van de sporters. De trainer vertrekt van wat een sporter 
kan en brengt geduld en begrip op voor zijn moeilijkheden. Het belangrijkste doel hierbij is dat 
de sporter een positief zelfbeeld krijgt/heeft en zich goed in zijn vel voelt.
Dat kan je doen door:

• een buddy in de groep aan te stellen die de sporter helpt waar nodig zonder zijn 
zelfstandigheid weg te nemen;

• discreet te zijn bij observaties en geen scores/feedback mee te delen voor een volledige 
groep;

• je te richten op het leerproces en niet op het resultaat;
• de sporter één taak tegelijkertijd te laten uitvoeren;
• de tijd bij te houden van de intervallen voor een diabetesprik;
• je niet voortdurend te richten op de ideaaltechniek en aanwijzigen te geven die passen 

bij de stijl en de kwaliteiten van de sporter.
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» » Compenseren: 
Compenseren is het aanbieden van extra hulp om de uitvoering te vergemakkelijken. 
Zo kan je:

• een hand geven bij de uitvoering van een opdracht;
• een verlengstuk in zacht materiaal (bv. isolatiebuis) geven aan een zwakke loper bij een 

tikspel. Zo kan hij gemakkelijker aantikken.
• meer tijd voorzien om een oefening uit te voeren (tijdsdruk achterwege laten);
• gemakkelijke oefeningen mee naar huis geven om thuis te oefenen;
• hulpmiddelen zoals een checklist, stappenplan, kijkwijzer gebruiken;
• werken met auditieve ondersteuning, bv. handenklap, een bel, bal met belletje in …);
• een fluitsignaal vervangen door visuele signalen bij slechthorenden of doven;
• lichter materiaal, tragere ballen, zwemvliezen gebruiken …;
• een rolstoel voor bepaalde oefeningen gebruiken; 
• een assistent inschakelen die aanwezig is op training om de opdrachten uit te voeren of 

te helpen waar nodig;
• een handschoen laten gebruiken om een bal te vangen. 

» » Remediëren: 
Bij remediëren krijgt de sporter uitgebreider of intensiever instructies of neemt de trainer (of 
een assistent) de sporter apart om instructies te geven, opdrachten opnieuw uit te leggen of 
een gemakkelijkere oefening uit te voeren.
Zoek samen met de sporter naar aanpassingen. Dit vergroot het gevoel van competentie en 
autonomie en het leert de sporter zichzelf beter in te schatten. 

» » Dispenseren: 
Bij dispensatie doet de sporter een aantal specifieke onderdelen niet mee zonder dat daarbij 
zijn totaaldeelname in het gedrang komt. Neem deze maatregelen steeds in overleg met de 
sporter en eventueel ook met de ouders.
Zo kan je er voor kiezen om:

• een fysiek zwakkere sporter geen materiaal te laten opruimen;
• inspanningsbeperkende maatregelen te nemen zoals inkorten van een af te leggen 

afstand, beperken van het aantal beurten;
• de sporter met een beperking te laten meespelen in wedstrijden met een andere groep;
• het aantal spelregels voor een sporter te verminderen of eenvoudiger te maken, bv. 

tijdens een oefenwedstrijdje waarbij het accent ligt op samenspelen, de sporter niet 
afstraffen voor loopfouten;

• de speler een aangepaste positie in het spel te laten innemen, bv. spelen als keeper i.p.v. 
als veldspeler;

• de sporter een andere rol te geven tijdens bepaalde momenten in de training zoals bv. 
opnemen van de scheidsrechtersrol.
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Vraag raad en informeer jezelf

Het is niet vanzelfsprekend dat trainers alle sporters een programma op maat kunnen bieden. 
Het is ook niet erg als je daar als trainer of als sportclub twijfels en onzekerheden over hebt. 
Er zijn heel wat organisaties in Vlaanderen die expertise hebben uitgebouwd in G-sport en 
die deze ervaringen delen onder de vorm van brochures, informatie, vorming en in sommige 
gevallen ook persoonlijke ondersteuning.
Organisaties waar je terecht kan met vragen over G-sport zijn: 
Steunpunt G-sport Vlaanderen: http://www.gsportvlaanderen.be
G-sportfederaties zoals Recreas: http://www.recreas.be
Parantee: http://www.parantee.be
Psylos: http://www.psylos.be

Je kan ook terecht bij de Provinciale G-sportconsulenten.

Ernst R. Hauschka

 “ALLE MENSEN ZIJN GELIJK OP EEN ANDERE MANIER ” -
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INSPIRATIE UIT HET VELD
Inclusie in Juzando Zandhoven

In de judoclub Juzando te Zandhoven kwam de vraag om een meisje met een beperking te 
laten deelnemen aan de judotrainingen. Hoewel een aantal trainers in de beginfase wat onzeker 
was, stonden ze wel open voor deze uitdaging. De andere sporters in haar groep werden 
ingelicht over haar aanwezigheid. Daarbij heeft de sportclub een duidelijk standpunt ingenomen 
dat alle sporters welkom zijn en dat plezierbeleving voor alle sporters centraal staat. In de 
beginfase moesten de andere kinderen even wennen, maar al snel werd het meisje in de groep 
opgenomen.    
De club kiest ervoor om de judoka voor te bereiden om samen met de groep dezelfde examens 
af te leggen en een nieuwe gordel te verdienen. De judoka krijgt ook de kans om deel te nemen 
aan wedstrijden in het reguliere circuit. De trainer heeft beslist om haar in een andere categorie 
in te schrijven om evenwichtig te kunnen kampen. Hij spreekt voor de kamp de ouders en de 
trainer van de tegenstander aan om de situatie te kaderen. Naast de officiële medailles reikt 
de club een prijs voor inzet uit, die tijdens het laatste clubkampioenschap door de judoka met 
beperking werd gewonnen. 
Door een goed overleg tussen de judoka, haar ouders, de trainer en de club worden haar 
beperkingen aanvaard en voelt zij zich prima in Juzando. 

BBC Lommel: unified basketbal
BBC Lommel biedt een G-werking aan binnen de reguliere jeugdwerking van de basketbalclub 
en streeft ernaar om op die manier te evolueren van segregatie over integratie naar inclusie van 
G-sporters met een lichte beperking. Via ‘unified basketball’ wil de club meewerken aan een 
duurzaam maatschappelijk project. Door het ‘duo-systeem’ zijn valide basketspelers partners 
van G-basketspelers, die evenzeer als atleten worden aanzien. De trainer focust niet op het 
verschil maar op het gemeenschappelijke, basketbal spelen. De inclusiewerking wordt niet als 
een belasting maar als een zichtbaar sociaal engagement gezien door zowel coaches, spelers, 
ouders als externen. Hun positieve reacties bevestigen de meerwaarde ervan. Omdat ook 
minder intensief clubbasketbal mogelijk is, voorkomen de trainers door hun keuze drop-out en 
bevorderen ze de instroom van minder getalenteerde spelers. Valide spelers coachen op het 
terrein hun partner met een beperking waardoor hun spelinzicht verhoogt, ze voeling krijgen 
met een mogelijke toekomst als basketcoach en de clubcohesie versterkt. 
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Wapper Antwerpen: G-sport

Sportclub Wapper vzw is een sportclub voor personen met een motorische handicap. Zelfs in 
dit exclusieve sportaanbod verschilt de beperking van kind tot kind. Sommige sporters zitten 
voor alle dagelijkse handelingen in een rolstoel, daar waar andere sporters enkel voor bepaalde 
oefeningen in een rolstoel zitten omwille van het niet snel of behendig genoeg kunnen lopen. In 
bepaalde sporttakken die in clubverband worden aangeboden, oefenen sporters in een rolstoel 
en lopers samen. 
Dit betekent dat de trainer bij elke techniek die aangeleerd wordt, onderzoekt wat mogelijk is 
voor de individuele sporters om hen toch maximaal te laten participeren. De trainer beschikt 
over voldoende kennis en creativiteit om op maat van elk individu te werken. De trainer van 
sportclub Wapper zit zelf in een rolstoel en moet dus ook regelmatig naar oplossingen zoeken 
voor organisatorische aspecten die voor een valide trainer vanzelfsprekend zijn. Dat de kinderen 
zich goed voelen bij Wapper blijkt uit de vraag van ouders die vragen of hun valide kinderen ook 
welkom zijn.



MEER WETEN?  
 
 

» » Hoorzitting rond jeugdopleidingen in de sport 
Commissie voor Cultuur, Media en Sport; 11 december 2003

» » Mee doen is soms belangrijker dan mee kunnen 
Demos; 2015

» » 100% Sporter: 100% klaar voor de start: Tips voor de begeleiding van sporters met een 
beperking 
G-sport Vlaanderen

» » Brochure: G-sport in je sportclub 
Dynamo; 2014

» » Cursustekst Jeugdsportcoördinator 
Termont, K., Steens, G., Sleurs, T. ; Vlaamse Trainersschool; 2011

» » Sportfunctionaris Module 1: De sportclub van vandaag  
Sleurs; T. Vlaamse Trainersschool; 2013

» » Sportfunctionaris Module 1: Kennis van de doelgroepen in de sport  
Vonck, E. ; Vlaamse Trainersschool; 2013

» » Sticordi in bewegingsopvoeding (www.prodiagnostiek .be)  
De Medts, C.

» » http://www.m-decreet.be
» » http://www.gsportvlaanderen.be
» » http://www.recreas.be
» » http://www.parantee.be
» » http://www.psylos.be


