
IS KIEZEN 
VERLIEZEN?

Iedereen is anders en uniek, iedereen heeft  zijn mogelijkheden en zijn 
beperkingen. Er zijn heel wat factoren die bepalen of kinderen en jongeren 
meer of minder kansen krijgen om hun gaven ten volle te ontwikkelen. Een 
moeilijke fi nanciële toestand, taal- en/of cultuurverschillen, geaardheid … 
kunnen aanleiding geven tot het niet kunnen of mogen deelnemen aan 
sportacti viteiten. Een sporter mag dan nog zo gemoti veerd of getalenteerd zijn, 
als hij niet dezelfde kansen krijgt als een ander, komt zijn sporti eve ontplooiing 
in het gedrang.
Gebrek aan aandacht voor deze verschillen leidt vaak tot ongelijke kansen. Vaak 
gebeurt dit niet bewust, maar zorgen prakti sche beslommeringen en bepaalde 
regels ervoor dat een aparte behandeling van sporters voor ongemakken 
zorgt. Nochtans is een ‘ongelijke’ behandeling nodig om sporters gelijke 
(ontwikkelings)kansen te bieden: op maat, individueel aangepast, rekening 
houdend met individueel beperkende omstandigheden.
Trainers die oog hebben voor het sociale aspect van sport, zoeken naar 
manieren om ook sporters die over minder middelen beschikken, een andere 
culturele achtergrond hebben, een andere taal spreken … op een volwaardige 
manier te laten deelnemen aan de trainingen en acti viteiten. Ze winnen 
daarmee aan onderling respect, werken mee aan meer sociale gelijkheid en zijn 
een voorbeeld voor andere sportclubs. Bovendien plukken ze wellicht ook op 
sporti ef vlak de vruchten van deze open houding, doordat ze uit een grotere 
vijver van mogelijke talenten vissen. 
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FEITEN OF FABELS? 
De maatschappij waarin we leven verandert voortdurend, er beweegt heel wat in 
het straatbeeld. Onze samenleving wordt gekenmerkt door een grote vorm van 
verscheidenheid. Elke persoon is anders en verschilt op vlak van geslacht, etnisch 
culturele achtergrond, sociale achtergrond … Hoewel onze samenleving ‘divers’ is, 
gebeuren zaken nog vaak vanuit het perspecti ef of de norm van de ‘gemiddelde 
persoon’, diegenen die niet of weinig afwijken van wat wij als normaal beschouwen. 
Toch is iedereen uniek en past niemand precies in één hokje. Elke persoon is een 
verzameling van verschillende eigenschappen. 

Ook sportclubs en trainers kunnen niet ongevoelig blijven voor deze 
ontwikkelingen. Toch weerspiegelt de diversiteit in onze samenleving zich vandaag 
nog niet in de deelname aan het sportaanbod in Vlaanderen. Het ledenbestand 
dat in de meeste sportclubs stabiel of groeiend is, vormt geen proporti onele 
afspiegeling van de bevolking. Sommige doelgroepen zijn beduidend minder vaak 
aanwezig in de sportclub. Zo hebben slechts vier sportclubs op de ti en leden uit 
kansarme gezinnen. Belangrijk om te weten is dat jongeren in maatschappelijk 
kwetsbare situati es geen homogene groep vormen. Ze groeien op in zeer 
uiteenlopende situati es. Het gaat om een combinati e van factoren die ervoor zorgt 
dat deze jongeren minder kansen krijgen in de samenleving.
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De redenen waarom deelnemers uit bepaalde doelgroepen niet sporten in georganiseerd 
verband zijn divers. Het kan gaan om: 
 » de betaalbaarheid waarbij de fi nanciële drempel (bv. lidmaatschap, sportuitrusti ng, drankje 

in de kanti ne, vervoer …) te groot is.
 » de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het aanbod (bv. infrastructuur moeilijk 

bereikbaar met openbaar vervoer).
 » de beschikbaarheid die te maken heeft  met de toelati ngsvereisten en de relati e met de 

begeleiding in de sportclub (bv. Is er in sportclub een aanbod voor jongens en meisjes?).  
In sommige sporten die als ‘jongenssporten’ bestempeld worden, is er een beperkt aanbod 
voor meisjes.  

 » de begrijpbaarheid die gaat over de sportclub als organisati evorm, de ongeschreven regels 
(bv. de rol van ouders in de sportclub) en de wijze van communiceren (taal, schrift elijk, 
e-mail … ).

 » de bruikbaarheid waarbij het gaat over het feit of mensen iets hebben aan het aanbod en 
of het te maken heeft  met de betekenis die de sporter eraan geeft  (bv. de sportclub is een 
plaats waar je vrienden maakt).

 » de bespreekbaarheid waarbij het gaat over openheid over en het aanvaarden van 
diversiteit (bv. homofoob gedrag wordt al dan niet aanvaard, wel of geen begrip voor 
sporters die wegblijven van bepaalde acti viteiten omwille van een beperkt budget, al dan 
niet sport willen beoefenen met sporters met een andere culturele achtergrond, als trainer 
al dan niet ingaan tegen fl uitconcerten gericht aan het adres van spelers die zich als homo 
durven uiten …).

Heel wat gezinnen ervaren één of meerdere van bovenstaande drempels om deel te 
nemen aan het sportgebeuren in clubverband. Meer en meer clubs krijgen met een diverse 
groep van sporters te maken. Het is een uitdaging voor de sportclub en de trainers om de 
bovengenoemde drempels te verlagen en al deze sporters op sporti ef vlak dezelfde kansen te 
geven.

CIJFERS:
  » Bij bijna 25% van de kinderen die geboren zijn in 2014 is het Nederlands niet de taal tussen 

moeder en kind.
  » 11% van de kinderen wordt geboren in een kansarm gezin.
  » 80% van de bevolking is al getuige geweest van homofobie in de sport.
  » Een kwart van de sportende holebi’s verzwijgt zijn/haar geaardheid.

Als gevolg van lokale besparingen zien sportclubs zich verplicht om de lidgelden soms fors te 
verhogen. Nochtans zien we dat bepaalde sportclubs vaak heel populair zijn bij maatschappelijk 
kwetsbare kinderen. De besparingen treff en dus een aanbod dat een eerste stap kan zijn 
naar duurzame ontspanning voor kinderen in armoede. En net die gezinnen kunnen de hoge 
lidgelden niet betalen.
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DOE - HET - ZELF
De problemati ek die deze nieuwsbrief behandelt, is erg complex en reikt verder dan het 
sportt errein alleen. Trainers leren best om oog te hebben voor het sociale luik van sport. Een 
open houding aannemen en het voeren van een goede en positi eve communicati e, vergroten 
de kans op slagen. Acti es rond diversiteit zijn echter maar succesvol wanneer je op de 
verschillende niveaus in de sportclub (bestuur, vrijwilligers, trainers …) werkt aan een houding. 
Eenmalige en goedbedoelde acti es van trainers vormen vaak een druppel op een hete plaat 
wanneer er geen structurele verankering is van maatregelen in de sportclub.

We stellen in deze rubriek verschillende maatregelen voor die de trainer kan nemen en die zich 
situeren op het vlak van ongelijke fi nanciële middelen, ongelijke kansen door een taalbarrière en 
verschillen in cultuur. 

OMGAAN MET ONGELIJKE FINANCIËLE MIDDELEN  
  » Houd ti jdens trainersvergaderingen de fi nanciële achtergrond van je sporters in gedachte 

bij de keuze van acti viteiten die een materiële inzet vragen. Een alternati ef bosspel wordt 
door de sporters wellicht evenzeer gewaardeerd als een uitstap naar een subtropisch 
zwemparadijs en is een stuk goedkoper. 

  » Vesti g geen aandacht op het verschil in fi nanciële middelen. Ga er discreet mee om en maak 
dat een eventuele aparte behandeling geen onderwerp van spot of uitsluiti ng wordt. 

  » Geef sporters feedback die gebaseerd is op hun  gedrag en hun mogelijkheden en niet op 
materiële zaken (bv. liever:  “Je ziet er erg vrolijk uit vandaag, al een fi jne dag gehad?” dan 
“Je ziet er goed uit in die nieuwe outfi t”).

  » Heb er oog voor om verloren voorwerpen niet weg te gooien, maar bij te houden voor 
sporters die fi nancieel minder sterk staan.

  » Moedig sporters aan om hun sportkleren die te klein zijn in de inleverbox van de club te 
deponeren of om deel te nemen aan de door de club georganiseerde tweedehandsbeurs 
van sportmateriaal.

  » Zoek mee naar alternati eve manieren om het lidgeld of een deel ervan te betalen voor 
sporters.  Zo kan het fungeren als hulptrainer, assistent of vrijwilliger in de sportclub een 
korti ng op het inschrijvingsgeld betekenen.

  » Maak proacti ef mogelijke tegemoetkomingen bekend om de fi nanciële drempel te verlagen 
(bv. huren van materiaal in de sportclub).

  » Stel de aankoop van sportmateriaal of van de sportuitrusti ng niet van meet af aan als 
voorwaarde om deel te nemen.

  » Beperk traktati es bij verjaardagen of andere aangelegenheden in de sportclub en maak 
hierover duidelijke afspraken. Vaak is het voor ouders die het fi nancieel niet breed hebben 
al een opgave om in de klas traktati es te voorzien.  Zet als trainer de jarige sporter op een 
andere manier in de bloemetjes.

  » Werk een carpoolsysteem uit dat sporters van wie de ouders niet kunnen rijden in staat stelt 
om deel te nemen aan wedstrijden op verplaatsing. 
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OMGAAN MET TAALPROBLEMEN
  » Begin een gesprek in het Nederlands. Ga er niet vanuit dat iemand van andere afk omst niet 

goed Nederlands praat. Als je merkt dat het niet lukt, vraag je of je beter in een andere taal 
communiceert.

  » Spreek goed Nederlands, geen ‘Tarzan-taal’.
•  Niet: “Jij morgen mee match?”
•  Wel: “Kom jij morgen mee naar de match?”

  » Gebruik eenvoudige woorden en laat overbodige 
vakterminologie achterwege.

  » Gebruik eventueel hulpmiddelen (bv. sportwoordenboek) om je beter verstaanbaar 
te maken.

  » Gebruik icoontjes bij de schrift elijke communicati e met ouders. Inspirati e kan je vinden in:

• het sportwoordenboekje waarin je woorden vindt in 
het Nederlands die anderstaligen helpen in de zoektocht 
naar, aansluiti ng bij en integrati e in een sportclub. Deze 
basiswoordenschat is belangrijk voor anderstalige ouders en 
hun kinderen. Het sportwoordenboekje kan gepersonaliseerd 
worden door  gegevens van de trainer in te vullen, aan te 
vinken welk materiaal de kinderen moeten meebrengen …

• het pictogrammenboek van Klasse: ‘Toon wat je wil zeggen’. 
Dit boekje met sti ckervellen is in eerste instanti e bedoeld 
om in de schoolcontext de communicati e tussen de leraar of 
school en de ouders te vergemakkelijken, maar de eenvoudige 
zinnen in verschillende talen en pictogrammen zijn ook 
bruikbaar in de sportclub.
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OMGAAN MET CULTUURVERSCHILLEN

 » Praat erover, durf vragen stellen. Stel vragen tot je weet waarom hij of zij iets doet of denkt. 
Misschien ben je het niet eens met elkaar, maar als je weet waarom, kan je samen beginnen 
zoeken naar een oplossing, compromis of afspraak.

 » Ga na wat de oorzaak is van bepaalde situati es die ergernis opwekken. Zo kan een niet op 
de training afgestemde busregeling de oorzaak zijn van te laat komen en is dit niet te wijten 
aan atti  tude of cultuurverschillen bij de sporter. In dit geval is het voorzien van een langere 
opwarming die laatkomers toelaat om later in te stappen een eenvoudige oplossing.

 » Voorzie momenten waarop ouders van sporters vragen kunnen stellen (bv. ouderavond of 
momenten ti jdens de training van de kinderen).

 » Voorzie eventueel aanvullend huisbezoeken om de communicati e af te stemmen.
 » Laat nieuwe sporters een kwarti er vroeger komen bij de eerste training om de afspraken

te overlopen. 
 » Duid een peter of meter aan in de groep die nieuwe sporters wegwijs maakt in de 

sportclub. 
 » Help sporters die omwille van culturele of religieuze overtuigingen niet kunnen deelnemen, 

zoeken naar oplossingen om toch mee te doen. Bv. Moslimmeisjes haken misschien af 
in de sportclub zodra ze een hoofddoek dragen.  Als trainer kan je het dragen van een 
sporthoofddoek aanmoedigen.

De sporthoofddoek is een strakke kap die het haar niet alleen bedekt maar ook in toom 
houdt. Ze zijn er in allerlei verschillende sti jlen, van sober tot heel elegant. Ook sommige niet-
moslima’s gebruiken de hoofddoek om te voorkomen dat hun haar ti jdens het sporten om hun 
hoofd zwiert. Toch wordt het dragen van een sporthoofddoek niet overal en alti jd geaccepteerd 
en sluit het dragen van een hoofddoek soms sporters uit van competi ti edeelname.
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INSPIRATIE UIT HET VELD
Atleti ekclub Vilvoorde houdt het niet bij eenmalige acti es, maar heeft  deze 
structureel verankerd in de club. Zo is er een mogelijkheid om tweedehands 
materiaal aan een zeer lage prijs aan te kopen, is er opvang voorzien voor atleten met sociale 
problemen, heeft  de club 25 acti eve vrijeti jdspassers (= kansenpassers) in de club, is er een 
modulaire betalingsmogelijkheid voor het lidgeld of een sterke reducti e, wordt de bijdrage voor 
teamacti viteiten laag gehouden om iedereen de kans te geven eraan deel te nemen … 
De trainers van Atleti ekclub Vilvoorde stappen mee in de sociaal gerichte aanpak van hun 
sportvereniging. Zo engageren trainers zich vrijwillig om extra ti jd te investeren in atleten 
met sociale problemen om hun ontwikkelingskansen te opti maliseren. Om de andere atleten 
niet te verwaarlozen heeft  een trainer één van hen aangesproken om een deel van de 
trainingsbegeleiding op zich te nemen. Door deze parti cipati e kreeg deze atleet indirect een 
interne vorming als trainer, heeft  hij inmiddels ook een trainersopleiding bij VTS gevolgd en 
heeft  de club ondertussen een atleet die mee kampt om de Belgische kampioensti tel in zijn 
discipline. Dit betekent dat de trainer succes oogst voor de atleet die aanvankelijk dreigde 
uit de boot te vallen, dat hij wint aan imago voor zichzelf  en de club met een mooie ti tel, 
dat de parti ciperende atleet wint aan ontwikkelingskansen en dat de andere atleten uit de 
trainingsgroep niet aan begeleiding inboeten en fi er zijn dat onder hen een kampioen traint.

In Koninklijke Schermmaatschappij Sint-Michiel Audenaerde kunnen 
leden gebruik maken van uitrusti ng die de schermclub ter beschikking stelt. 
Schermmateriaal is duur waardoor een blijvende beoefening van de schermsport 
niet vanzelfsprekend is. De trainer heeft  oog voor het zorgzaam gebruik van 
het materiaal en waakt erover dat de (meestal jeugdige) schermers deze aparte 
behandeling waard zijn door hun inzet, trainingsengagement en –aanwezigheid te sti muleren en 
op te volgen. Ook bij materiaalpech komt de schermtrainer tussen door middel van goedkope 
herstelling. Dit vergt extra engagement van de trainer, maar het helpt om leden de fi nanciële 
drempel te laten nemen en hen meer kansen te geven om de schermsport te beoefenen. Deze 
individueel aangepaste aanpak zorgt ervoor dat in KSSMA jonge beginnende schermers, die het 
niet zo breed hebben, toch gelijke ontwikkelingskansen krijgen op schermtechnisch vlak. Eén 
van de schermers die het niet zo breed had, groeide zelfs door tot een beloft evolle atlete en 
kon deelnemen aan verschillende internati onale wedstrijden. Het engagement en de keuzes van 
de trainer en de sportclub voor deze aanpak loonde dus zeker de moeite: winst voor de atlete, 
winst voor KSSMA, winst voor de federati e …
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SK Ronse is een voetbalvereniging in een taalgrensgemeente waar ook heel wat inwoners van 
allochtone origine hun kinderen sport laten beoefenen. De club neemt een sociaal engagement 
op via allerlei initi ati even waaronder o.a. een gerichte taak- en taalverdeling van trainers en 
ploegafgevaardigden, het doorgeven van gebruikt materiaal aan wie dit nodig heeft  en een 
functi e van diversiteitsmanager. Die laatste is tegelijk coördinator van de jeugdwerking.  Hij 
heeft  zelf een vreemd klinkende naam en dat opent deuren voor wie een vraag heeft  of iets 
wil bespreken. Trainers komen spontaan bij hem om raad en om bepaalde sociale vraagjes te 
bespreken, gaan op eigen initi ati ef kinderen ophalen en terugbrengen en trakteren alle kinderen 
van het ploegje wanneer ze merken dat niet alle ouders mee zijn op verplaatsing.
De coördinator werkt samen met trainers die niet alti jd tweetalig zijn. Deze trainers leveren 
inspanningen om hun Nederlands bij te schaven zodat ze de trainingen in de taal van de 
club en van de spelers kunnen leiden. Daarvoor werken ze samen met de spelers die hun 
trainer helpen. Zij gebruiken zelf en verwijzen regelmati g naar het ‘sportwoordenboekje’ dat 
voor iedereen beschikbaar ligt. Aan de enkeling die pas uit het buitenland komt en nog een 
taalachterstand heeft , geven ze een exemplaar mee. Door deze inspanningen ontstaat een 
taalwisselwerking waarvan zowel de trainers als de spelers beter worden. Naast voetbalvorming 
dragen de trainers zo acti ef bij aan taalvorming, neutraliseren ze  occasionele opmerkingen van 
bezorgde ouders en bevorderen ze een goede clubsfeer.

IF IT’S IMPORTANT FOR YOU, YOU’LL FIND A 

WAY, IF IT’S NOT, YOU’LL FIND AN EXCUSE.

— UNKNOWN — 
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