KidMove
SUCCESVOLLE EUROPESE VOORBEELDEN VAN
SPORTUITVAL-PREVENTIE BIJ JONGE SPORTERS

Inleiding

Stichting Special Heroes Nederland en vertegenwoordigers van Hogeschool Windesheim, afdeling
Calo hebben in 2019 en 2020 producten ontwikkeld voor de sportwereld. Het doel hiervan is, om het

plezier en de motivatie van jonge sporters te vergroten en uitval bij sportactiviteiten te verminderen.
We hebben dit gedaan in een internationaal project door goede praktijken in Finland, Oostenrijk,

Tsjechië, Polen en Nederland te verzamelen en te analyseren en onderbouwen. Het project,
genaamd KidMove, is mede gefinancierd door het Erasmus + programma van de Europese Unie.

Het doel van het project is om het plezier en de motivatie voor sporten te vergroten en uitval bij
sportactiviteiten onder 11- tot 15-jarigen te verminderen. In alle praktijken blijkt de rol van de trainer

of de coach cruciaal te zijn. Als zij/hij in staat is een verantwoorde, pedagogische sportcontext vorm
te geven met respect voor de jonge sporters, blijven ze lang actief betrokken bij de club.

Speerpunten zijn het verbeteren van sociale inclusie, gelijke kansen en preventie van
sportgerelateerde blessures.

Er zijn vijftien KidMove-blogs met bijbehorende video’s en diverse artikelen verschenen. Voor een

overzicht hiervan kun je terecht op www.specialheroescampus.nl (filter op KidMove). De
Engelstalige versies zijn te vinden op www.kidmove.eu

Het KidMove project (2019-2020), zie ook https://youtu.be/MWxOCor5ww4), sluit aan bij andere
Europese projecten waar Windesheim deel van uitmaakte en krijgt vervolgen in opleidingen en

verder onderzoek. Als partner vanuit de praktijk op 'grassrootlevel' is Stichting Special Heroes
Nederland uitgenodigd omdat zij veel praktische ervaring hebben in de specialiteit die Nederland
gevraagd is in te brengen in KidMove, namelijk het creëren van passende bewegingsactiviteiten aan

kinderen en jongeren die soms net niet mee kunnen met de rest. Zo bracht iedere projectpartner
naast een brede kennis en ervaring in de jeugdsport zijn eigen specialisatie in. Van blessurepreventie

tot de samenwerking tussen school en sport, van het betrekken van volwassen (top)sporters bij de
begeleiding van jeugdleden tot samenwerkingsprojecten in de club. In dit project zijn goede

voorbeelden van training en coaching van jonge sporters in de vijf deelnemende landen verzameld.
Vervolgens is via de methodiek van co-creatie het verzamelde materiaal geanalyseerd met behulp
van literatuur.

Het project wordt afgerond met het zo breed mogelijk beschikbaar stellen van de producten. Deze
uitgave is hier een voorbeeld van. Voor verdere informatie kan contact opgenomen worden met:
Franceline v.d. Geer: fvandegeer@specialheroes.nl
Cor Niks: c.niks@windesheim.nl

Paul verschuur: p.verschuur@windesheim.nl
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Blogs
De vijftien blogs die door de deelnemers van het KidMove project zijn geschreven kunnen ingedeeld
worden in drie thema’s, te weten:
1.

Het motiveren en empoweren van jonge sporters.

2. Gelijke kansen: iedereen kan deelnemen.

3. Samen werken aan een veilig sportklimaat.
Bij iedere blog is ook een video gemaakt. Je vindt deze video's via de website van de Special Heroes
Campus (https://www.specialheroescampus.nl/).
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Het motiveren en empoweren van jonge sporters
Plezier! De ‘fun-factor’ van bewegen
Vier tips om de meeste jongeren plezier in bewegen te bieden
Franceline van de Geer, Special Heroes Nederland, Paul Verschuur, Calo Windesheim, Nederland

Plezier in bewegen voor iedere jongere! Met het accent op iedere. Je hoeft niet eens veel verstand
van motivatie te hebben om te begrijpen dat jongeren die plezier hebben in het met elkaar sporten
dit waarschijnlijk zullen blijven doen. Of de motivatie gelijk vanuit de jongere zelf komt of eerst meer

van buitenaf komt maakt eigenlijk niet zoveel uit. Als jongeren meestal met plezier deelnemen aan
de sportactiviteiten zal de motivatie om naar de club te blijven komen steeds groter worden. En laat
de trainer of coach nu juist waarschijnlijk de meeste invloed hebben op de ‘fun-factor’!

Wat is plezier? Jongeren hebben en houden plezier in sporten als ze zichzelf mogen zijn, het
gevoel hebben dat ze iets kunnen, leuk contact hebben met leeftijdsgenoten en de

trainer/coach en invloed hebben op de trainingen en meestal ook als ze beter worden in hun
sport.

Maar moet er dan altijd plezier zijn? Ja, het liefst wel voor de doelgroep jonge breedtesporters! Dat

zal waarschijnlijk niet altijd lukken, maar dat zal wel altijd het streven zijn. En moet er alleen maar
plezier zijn? Nee, dat hoeft niet. Er wordt tijdens de trainingen ook gewerkt, gewacht, geluisterd,
gekeken, gefaald, geklooid en wat al niet meer. Maar dit is allemaal prima te verdragen als plezier

de boventoon voert en dat ga jij als trainer of coach voor elkaar krijgen met behulp van de volgende
vier tips:
1.

Maak een leeromgeving waarin verreweg het meeste lukt

2. Geef veel regelruimte

3. Toon belangstelling en geef complimenten
4. Werk in kleine stapjes en geef slimme aanwijzingen
Deze tips gaan niet alleen over het beïnvloeden van het motorisch leren. Het gaat ook over
gedragsmatig leren, over ‘hoe we de dingen met elkaar doen op de club’. Plezier in bewegen en clubgevoel gaan over beide leergebieden.
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1. De leeromgeving
“Van fouten kan je leren, maar van succes leer je meer.” Het is de kunst van het goed kiezen van

passende bewegingsactiviteiten die maakt dat jongeren veel succeservaringen op kunnen doen
tijdens de trainingen. Hierdoor blijven de jongeren als vanzelf in beweging en krijgen ze dus veel

oefenbeurten. Omdat je als trainer of coach gekozen hebt voor kansrijke en dus succesvolle
activiteiten gaan de jongeren zich competent voelen: ze gaan erop vertrouwen dat ze wat kunnen

in de door hen gekozen sport. Hierdoor willen en durven ze waarschijnlijk ook gemakkelijker een
volgende stap te zetten naar moeilijkere of meer-spannende oefeningen. Soms lukt het dan even
niet -we zouden dat niet direct een fout willen noemen- maar omdat de jongere zich in de basis

competent weet is dat geen probleem. In combinatie met tip 4 kan je waarschijnlijk weer snel tot
lukken en dus geluk komen. De kunst van goed kiezen veronderstelt veel kennis van de methodiek

en de technische aspecten van de sport èn oog voor het bewegingsniveau van de jongeren. In dit
laatste schuilt misschien wel een probleem, want de niveaus zullen waarschijnlijk aardig uit elkaar
liggen. Tip 2 kan hierin een goed hulpmiddel bieden.

2. Regelruimte: leskaarten
Jongeren kunnen veel zelfstandiger aan de slag blijven dan we vaak denken. Als je de training slim

organiseert en de jongeren het vertrouwen geeft dat ze heel goed met en van elkaar kunnen leren,
zal blijken dat heel veel jongeren een deel van de training heel goed zelfstandig op gang kunnen

houden en daar ook nog veel van leren. Dat maakt het mogelijk om ondanks grotere
niveauverschillen iedereen tot zijn of haar recht te laten komen. Bijna alle jongeren willen

autonomie en kunnen die prima aan als die is afgestemd op hun mogelijkheden. Ze kunnen niet
alles zelf regelen, maar als de trainer/coach dit goed voorbereidt en uitwerkt in zogenaamde
trainingskaarten met een bepaald aantal keuzemogelijkheden kunnen de jongeren effectief en met

plezier blijven trainen. Een trainer gaf bij zijn trainingskaart met vijf onderdelen, ieder op drie niveaus
de volgende instructie: “we gaan vandaag freerunnen. Je mag drie van de vijf hindernissen uit kiezen.
Dit doe je in tweetallen die ik aanwijs, we gaan dit een half uur doen en je mag kiezen of je de

hindernis op niveau 1, 2 of 3 wilt uitvoeren.” Aan de trainingskaarten kunnen kijktips toegevoegd

worden, zodat de jongeren elkaar feedback kunnen geven. Werken met trainingskaarten moet je
leren, dat gaat niet gelijk de eerste keer goed. Maar als iedereen eraan gewend is, is het veel
effectiever en het doet recht aan de mogelijkheden van de jongeren.

3. Complimenten en belangstelling
In de inleiding is te lezen dat jij als trainer of coach waarschijnlijk de meeste invloed hebt op de
mogelijkheid dat jongeren plezier beleven aan de training. Als je het als club belangrijk vindt dat

jongeren met plezier bij de club blijven, dan moet er geïnvesteerd worden in de relatie tussen de
trainer en de jongeren van de club. Niet iedereen die zelf goed is in de sport, kan dit zomaar op een
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goede manier overbrengen aan jongeren op de club. Je moet hun taal spreken en snappen waarom
ze doen wat doen (zie ook de blog over drukke jongeren). Het meest belangrijk is echter dat de

jongeren merken dat je als trainer of coach positief geïnteresseerd bent in henzelf. Dat betekent dat

je ziet dat iedere jongere anders leert en dat je daar in je instructie rekening mee houdt. En dan zijn
je complimenten ook oprecht. Maak gewoon ook een praatje over andere dingen dan de sport, dat

is eigenlijk heel logisch toch? Complimenten? Je zal niet alles goed vinden, want dat is niet zoals het
altijd gaat, maar laat niet na complimenten te geven als daar aanleiding toe is. Het kan dan gaan om

een mooie sportprestatie of het goed uitvoeren van de oefening. Het doet echter ook veel goed aan
de trainingsrelatie, als je ook complimenten geeft over inzet, voortuitgang, doorzettingsvermogen,

medewerking, anderen helpen enzovoorts. Jongeren hebben er gewoon behoefte aan om gezien te
worden, dat is toch logisch?

4. Slimme aanwijzingen
De ‘finishing touch’ van goed coachen op plezier houden in sporten zit hem in het geven van precies
de juiste hulp. Natuurlijk verschilt dit per jongere, maar er zijn een paar gouden regels:
o

In kleine stapjes moeilijker of uitdagender maken werkt beter dan grote sprongen. Omdat
jongeren vooral leren van steeds weer succes ervaren, zijn kleine stapjes vooruit het meest
effectief.

o

Omdat jongeren meestal niet via hun hoofd (cognitief) leren bewegen maar vooral ‘zonder
na te denken’, heeft het op jonge leeftijd meer zin om aanwijzingen te geven die gebruik

maken van de omgeving. “Als je te veel moet nadenken over hoe je bv je benen moet

neerzetten of je handen moet houden, gaat het meestal mis.” Waarschijnlijk herken je dit
als ‘trial and error’-leren, leren door doen i.p.v. door denken. Wie is er niet groot mee
geworden? Als de trainer of coach de leeromgeving maar zo organiseert, dat er gericht

uitgeprobeerd wordt. Zonder structuur leren jongeren minder doelgericht. Dus: tips die
verwijzen naar buiten de jongere werken beter dan lichaamsgerichte instructies.
o

Tips die gebruik maken van bekende beelden (analogie) werken heel effectief. Wil je

jongeren een koprol aanleren, dan kan beter zeggen “maak een balletje van jezelf” dan dat
je vertelt “doe je kin op je borst, zet je handen kort neer en pak daarna je scheenbenen vast
en trek ze naar je toe zodat je zo klein mogelijk bent.”

De meeste jongeren…..
Met veel kennis van de sport en bovenstaande vier tips en met geduld en compassie zal het ieder
trainer en coach kunnen lukken om de meeste jongeren te blijven boeien en binden. Bijna alle, maar

niet allemaal. Soms is de gekozen sport gewoon niet geschikt voor die ene jongere. Het zou mooi
zijn als de club dan met de ouders bijvoorbeeld op zoek gaat naar een andere sport. Dat werkt het
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best als sportclubs hier een samenwerking in aangaan die gemakkelijke overstap en uitwisseling

mogelijk maakt. Er zijn mooie voorbeelden van sportclubs die een gezamenlijk oriëntatie-aanbod
hebben en een goed overstapservice. Of ze blijven bij de club actief als ‘Professional Assistant’ (zie
blog Hoe houd je jongeren bij de club?).
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De ‘Patron’ als motivator
Een succesverhaal uit Brno, Tsjechië
Anna Bachrata (Bulldogs Brno), Dagmar Heiland Travnikova (Faculteit Sportstudies, Masaryk
University, Brno) Tsjechië.

Het is vanzelfsprekend dat jongeren zich identificeren met het gedrag van hun sportidolen.
Jongeren leren ook door (onbewuste) observatie en nadoen van identificatiefiguren binnen de

sportclub, zoals coaches, oudere clubgenoten of beroemde sportidolen. Bij het Bulldogs Brno
floorballteam gaan we nog een stap verder en gebruiken we het principe van 'patrons', waarbij meer
ervaren clubgenoten de jongeren in direct contact beïnvloeden en inspireren.

Noot van de vertaler: Het begrip ‘patron’ laat zich niet eenvoudig vertalen. We kiezen ervoor om de
term ‘buddy’ te gebruiken als vertaling. Dat dekt niet helemaal de lading die er bij Bulldogs Brno aan
gegeven wordt, maar komt hier wel dichtbij in de buurt.

Sinds onze geboorte hebben we de neiging het gedrag van andere mensen om ons heen te imiteren,
soms opzettelijk, maar vaak ook onbewust. In de eerste jaren van ons leven kopiëren we de
bewegingen en gebaren van onze familieleden, die de belangrijkste rol spelen gedurende ons hele

leven. Naarmate we ouder worden, gaan leeftijdsgenoten en vrienden, samen met leraren en andere
opvoeders, een mee belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van onze persoonlijkheid en normen

en waarden. Daarom is het vanzelfsprekend om te zoeken naar helden en idolen met wie we ons
zouden kunnen identificeren.

Het buddy-concept bij Bulldogs Brno
Bij Bulldogs Brno floorballclub willen we het proces van identificatie van de jongeren volgen en

vormgeven door de volwassen floorballspelers als buddy’s hierbij in te zetten. Deze samenwerking
met iets oudere spelers lijkt erg effectief en inspirerend voor de jongeren. Buddy’s zijn actieve
spelers, zowel mannen als vrouwen, die in hun leeftijdsklasse op hoog niveau spelen en een idool
kunnen zijn. Zij kunnen zowel sportief als qua persoonlijkheid tot de verbeelding spreken. In de
meeste gevallen zijn dit jongvolwassenen, soms wordt een junior geselecteerd, vooral als hij of zij

voor het nationale team speelt. De keuze is vrij specifiek, alleen degenen die jongeren kunnen
inspireren met hun gedrag, houding of prestaties op het veld kunnen een buddy worden.
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Onze sportclubmascotte is een bulldog en daarom benadrukken we de karaktereigenschappen van
dit bijzondere hondenras. Bulldogs zijn betrouwbaar, toegewijd, trouw en levendig. Ze zijn

doelgericht, zelden nerveus en vol energie. Met deze persoonlijkheidskenmerken inspireren de
buddy’s ook de jonge leden van onze vereniging.

Wat buddy’s doen
Buddy’s nemen niet deel aan elke trainingssessie van jongeren. Ze treden ook niet op als coach bij
iedere wedstrijd. In plaats daarvan willen we dat de jongeren de inzet van buddy’s ervaren als een
zinvolle en aangename afwisseling van de trainingen. Voorafgaand aan de training krijgt de buddy
informatie van de coach over het trainingsplan en stelt hij de hem/haar voor aan de jongeren.

„Het is geweldig als de vrouwelijke spelers van ons A-team onze training bezoeken. Ze leren ons wat

trucjes met de floorballstick en bal die misschien zelfs onze coaches niet kunnen. Ik heb mijn
favoriete vrouwelijke speler en ik vind haar leuk, hoewel ze erg klein is, kan ze in het veld vechten
als een echt Bulldog-meisje! " aldus Eliska, 10 jaar oud.

De buddy werkt individueel met de jongere en deze kan elke vraag stellen die hij/zij wil stellen. We
hopen en verwachten dat de invloed van de buddy niet beperkt blijft tot het sportieve vlak. De buddy

heeft ook veel te bieden op niet-sportieve gebieden, zoals schoolwerk of selectie van geschikte
sportuitrusting en het onderhoud ervan.
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Naast het bezoeken van de trainingssessies, dragen buddy’s ook hun sportervaring over en
ondersteunen ze de jongeren tijdens het spelen. Daarom bezoeken ze vaak toernooien voor

jongeren en ook zijn ze bijvoorbeeld aanwezig bij jeugdweekends. Voor de Bulldogs als club is het

belangrijk dat de clubwaarden gedeeld worden, zoals het ondersteunen van clubactiviteiten. Helpen
bij het organiseren van de weekendtoernooien of het bezoeken van wedstrijden van andere

leeftijdscategorieën is dus wenselijk. Aan de andere kant laten de jongste clubleden zich inspireren
tijdens de wedstrijden van de elitecategorieën. Ze leren tegenstanders en autoriteiten, zoals

coaches of scheidsrechters, te respecteren. Jongeren moeten zich ook bewust zijn van het belang
van een goede ‘post-game of post-training-stretching’ en ze moeten leren om de fans en ouders te

bedanken voor hun steun. Oudere teamgenoten en leeftijdsgenoten hebben invloed op jongeren.

Het positieve effect van het concept van patrons' wordt onderstreept door verschillende
onderzoeksresultaten en theorieën die het belang van de positieve invloed van ‘peers’ benadrukken.

Voor sommige jongeren is het belangrijk om bijvoorbeeld de juiste kleding te dragen, naar de juiste
muziek te luisteren of zich op een bepaalde trendy manier te gedragen, zodat ze erbij horen. Dit kan

leiden tot een afnemende invloed van coaches op de jonge sporters. Buddy’s kunnen dit door hun
voorbeeldgedrag bijsturen.

“Toen ik zo oud was als de jongeren, had ik een aantal favoriete spelers in ons mannelijke Ateam, maar die kwamen nooit bij ons tijdens onze training. Ik denk dat ze niet zo in ons
geïnteresseerd waren, wat ik jammer vond. Ik wil absoluut niet dat onze meisjes en jongens
dezelfde gevoelens hebben en daarom ben ik altijd blij om te komen opdagen voor de training
van onze jongeren en om aanwezig te zijn bij hun training. Tijdens mijn laatste bezoek trainde
ik individueel schieten met slechts drie spelers en de coach leidde de rest van het team.”

- Matyas, 20 jaar -

Om inzicht te hebben in de mogelijkheden om jongeren te motiveren, moeten wij als coaches
beseffen dat topsportidolen een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling1 van onze jonge sporters.

Dat dat niet altijd tot een positieve invloed leidt blijkt helaas regelmatig uit de manier waarop
sommige topsporters in het nieuws komen. Buddy’s zijn dichtbij en worden geselecteerd. Hierdoor

is de kans groter dat de invloed wel positief is. Voorbeelden van olympisch kampioenen kunnen
belangrijk zijn, vooral in het kader van de internalisering van sport en morele waarden. De
topsporters zijn zich echter niet altijd bewust van het feit dat zelfs hun gedrag bij sportevenementen
1

De schrijvers gebruiken hier het woord ‘vorming’ en doelen hiermee zowel op de sportgerichte ontwikkeling als de

pedagogische ontwikkeling van kinderen en jongeren.
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zorgvuldig wordt geobserveerd door jongeren. Jeugdcoaches, of in ons geval de buddy’s, moeten

dus bereid zijn om met de jongeren hierover te praten en te wijzen op de positieve of negatieve
aspecten van hun progressie in de sporten hun ontwikkeling!
„Voor onze jongens en meisjes is het zeker een aantrekkelijk onderdeel van de training. Ze willen
hun vaardigheden tonen en hopen dat de ‘patron’ ze zal zien en hen zal prijzen. Ik zie zeker dat de
positieve feedback van de ‘patron’ een sterker effect heeft op jongeren dan complimenten van de
coach! .”

- Radim, 28 jaar -
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COACH! Goed om te weten

Jacek Stodólka (AZS AWF Wroclaw), Kamila Czajka (AWF Wroclaw) and Grzegorz Zurek (AWF
Wroclaw) / Poland

Inleiding
Sinds het laatste decennium van de twintigste eeuw is er meer en meer sprake van een

informatiemaatschappij. In het begin van de eenentwintigste eeuw zette deze ontwikkeling zich
door en kunnen we spreken van een kennismaatschappij. De kennis van een individu wordt
tegenwoordig echter steeds meer vervangen door het vermogen om in een team te werken. Door

gebruik te maken van de teamwork skills worden verschillende projecten ontwikkeld. Een van

dergelijke projecten is het KidMove-project, gericht op het co-creëren en ondersteunen van goede

praktijken van coaching op het gebied van sport voor schoolkinderen; een van de belangrijkste

goede praktijken bij ons in Polen is het hebben van een coach-activator. [Opmerking van de vertaler:
de blog komt het best tot zijn recht als deze gelezen wordt tegen de achtergrond van de Poolse
sportcultuur; PV]

Waar komt de term activator vandaan en wat bedoelen we ermee?
De term activator is van Latijnse oorsprong en heeft betrekking op informatie over chemie,
natuurkunde en genetica. Synoniemen voor het woord ‘activator’ wanneer we spreken over gedrag

en gedragsbeïnvloeding zijn impresario, mentor, voogd, beschermheer, promotor, beschermer.
Synoniemen voor de term activeren zijn
o
o

Opschudden, wakker maken
Versnellen, verlevendigen

o

Triggeren, creëren

o

Stimuleren

Activator - talent of vaardigheid?
Met talent bedoelen we een typerend, herhalend patroon van denken, voelen en gedragen. Talent

kan productief worden ingezet. Vaardigheid is een ervaring op een bepaald gebied, praktische
kennis van iets. Wanneer we onze sterke punten, ons potentieel en onze essentiële talenten

gebruiken, worden we besluitvaardiger in onze acties en keuzes en staan we meer open voor
uitdagingen. Volgens het Gallup Institute (www.gallup.com) is een activator een van de 34 talenten.

Het talent ‘activator’ helpt bij het motiveren en overtuigen van anderen en het beïnvloeden van
iemands beslissingen. Mensen met een activatortalent handelen, realiseren ideeën en zetten

gedachten om in daden. ‘Activatoren’ nemen initiatieven, beslissen en ondernemen actie, ze zijn niet
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bang om risico's te nemen. Ze kennen de verwachtingen van de sportcultuur. Deze initiatiefnemers

promoten bijvoorbeeld activiteiten die uitnodigen tot een actieve levensstijl en organiseren
activiteiten om dit te realiseren. Dus, is het een talent of een vaardigheid?

Coach-activator, nieuw beroep of extra taak?
In Polen hebben we veel van dergelijke termen uit meer ontwikkelde landen overgenomen en zijn

deze op de agenda gekomen. In de sport zijn inmiddels diverse activerende coach-taken te
onderscheiden:

o.

a.

een

personal

coach,

een

sportmanager,

een

coach

van

bewegingsvoorbereiding, coach statisticus, een analyse-coach, een scout en een fitnesscoach.
Onder deze groep coaches2 verscheen ook de coach-activator (C-A). Dit is een nieuw concept in de
Poolse sport. Binnen sport-ondernemerschap wordt de C-A steeds meer bekend en gewild.

Wat zijn de dagelijkse taken van de coach-activator?
o

De C-A plant aantrekkelijke trainingsactiviteiten, sessies en programma's in een veilige
omgeving.

o
o

Hij3 geeft feedback over werkefficiëntie en helpt prestatietechnieken te verbeteren.

De C-A werkt samen met jongeren, scholen, sociale groepen en sportorganisaties om sport
te promoten.

o

In samenwerking met jongeren die betrokken zijn bij sport, ontwikkelt hij passende

trainingsprogramma's, werkt hij aan het ontwikkelen van meer geavanceerde technieken en
tactieken die de sporters ondersteunen tijdens evenementen en wedstrijden.
o

Op nationaal of internationaal niveau ontwerpt hij moeilijke en afwisselende
trainingsprogramma's, houdt toezicht op de fysieke conditie en mentale houding van de
individuele sporters die hij traint.

o

Hij

werkt

samen

met

sportdeskundigen

zoals

bewegingswetenschappers,

voedingsdeskundigen, fysiotherapeuten en programmamanagers en hij is een mentor voor
andere coaches.

Over welke competenties beschikt de coach-activator?
De competenties van een C-A komen tot uiting in volgende domeinen:
o

Leiderschap. De C-A geeft aanwijzingen aan en motiveert anderen, beïnvloedt de houding
en het gedrag van individuen en groepen om specifieke doelen te bereiken.

2

In het Kidmove-project wordt de term coach ook gebruikt voor de functie die in Nederland meestal met trainer wordt

aangeduid.
3

Voor het leesgemak wordt de manlijke vorm gebruikt, uiteraard kan hier ook zij worden gelezen.
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o

Betrokkenheid en motivatie. Hij toont persoonlijke steun in het sportproject en genereert
betrokkenheid en steun voor het project bij geïnteresseerden.

o

Assertiviteit. De C-A formuleert op overtuigende en daadkrachtige wijze opvattingen en
verwachtingen.

o
o

Creativiteit. Hij denkt en handelt op een originele en creatieve manier.

Resultaatgerichtheid. Hij richt de aandacht van het team op de belangrijkste doelstellingen
om een optimaal resultaat voor betrokkenen te bereiken.

o

Effectiviteit. De C-A gebruikt efficiënt tijd en middelen.

o

Geloofwaardigheid. Hij komt zijn beloften na, is verantwoordelijk, bevordert passend gedrag,
is betrouwbaar en zelfverzekerd.

o

Ethiek. Hij begrijpt persoonlijke, organisatorische en sociale waarden en zorgt ervoor dat het

vertrouwen van alle geïnteresseerde partijen en de samenleving wordt gewonnen en
behouden.

Conclusie
Een Coach-Activator is iemand die in staat is om ideeën door te geven en anderen te overtuigen en
die invloed heeft op het strategisch management door effectief te communiceren en snel te kunnen

beslissen. Deze C-A-kwaliteiten worden als zeer wenselijk beschouwd bij het realiseren van goede
praktijken bij het werken met kinderen en jongeren in een sportclub. De erkenning van de coach-

activator in het (internationale) KidMove-team als een van de belangrijkste coaching-praktijken op
het gebied van jeugdsport, het gebruik van kennis over dit onderwerp die is opgedaan door

buitenlandse rapporten en nationale ervaringen op de arbeidsmarkt zullen helpen om de rol en
taken van de coach-activator verder te uit te bouwen. Het lijkt erop dat de competenties,

verantwoordelijkheden en taken van een coach-activator perfect aansluiten bij de synoniemen voor
de zin activeren.

We gaan ervan uit dat de conclusies van het werk van het hele KidMove-team zullen bijdragen aan

de ontwikkeling van competenties van het huidige coach-kader en de basis zullen vormen voor de
opleiding van toekomstige coaches-activatoren.

We nodigen je uit om de rol en competenties van C-A te bespreken en mee te werken aan een
cursusprogramma voor sport-activators.
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Gebruik je antennes!
De ondersteunende coach
Miika Niemelä & Stina Kuhlefelt, Icehearts en Anita Ahlstrand & Pekka Anttila, Metropolia UAS
Waaruit bestaat het plezier van een jonge sporter? Wat is er nodig om jonge sporters boven zichzelf
ui te laten stijgen, in hun eigen capaciteiten te doen geloven en om hen te laten schitteren met hun

eigen sterke punten? Ben ik een volwassene die door hen gemakkelijk te benaderen is? Deze blog
onthult de gepolijste diamanten van Icehearts, die de coach tot een facilitator maakt.

Elke jonge sporter heeft het recht om gezien en gehoord te worden tijdens iedere training. De coach

heeft een grote verantwoordelijkheid om na te denken over hoe hij of zij elke sporter ontmoet,

welke problemen hij of zij naar voren brengt en hoe hij of zij de problemen met de sporters hoort
en doorneemt. Op zijn best geeft training iedereen, zowel sporters als coaches, de mogelijkheid om
samen te werken, gebruikmakend van hun eigen sterke punten en middelen.
•

“Het belangrijkste vind ik als coach om het kind te ontmoeten, te ontdekken wat de
jongere met zijn hobby wil bereiken en de uitgangspunten en de redenen te begrijpen
waarom het kind voor juist deze sport heeft gekozen."

•

“Het belangrijkste is dat de jongere altijd welkom is om te oefenen en te spelen. Als je je
welkom voelt, wil je er ook bij zijn! ”

•

“We moeten de behoeften van kinderen van iedere leeftijd begrijpen.”

-

Gedachten van Icehearts-coaches -

Hoe ben je een laagdrempelige coach voor jonge sporters?
Een van de belangrijkste taken van de coach is het vinden van een band met elke sporter. Waar de

ene jongere constant moet worden aangemoedigd om mee te doen, moet een andere regelmatig
gekalmeerd worden. Een gevoelige coach die zijn of haar antennes gebruikt, begrijpt wat er speelt
in de situatie, merkt de reacties van de jongere op en weet hoe te reageren.

Een benaderbare coach is een veilige volwassene die de jonge sporters helpt om het beste uit

zichzelf te halen en te genieten van de sportieve activiteiten. Het doen en laten van de coach heeft
invloed op de jonge sporter en op de manier waarop hij naar zichzelf kijkt.

In het begin hebben veel sporters het gevoel dat ze niet goed genoeg zijn. Als ze zeggen 'Ik kan niet'
of 'niet geïnteresseerd', kan dat betekenen dat ze het niet durven te proberen. In het begin is het

een goed idee om verschillende sporten uit te proberen en teamspirit en vertrouwen op te bouwen.
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“We zijn een luid en kleurrijk team - we vallen op in de sporthallen. We zijn er in verschillende
kleuren en maten, spreken veel verschillende talen en drukken onze gevoelens uit door te dansen
en te zingen. Het meest duidelijke kenmerk waar we bekend om staan, is het oprechte plezier!
We verheugen ons over successen, samenzijn en soms rare fouten. ”
“We blaffen niet, pesten niet en worden niet boos op fouten. Op het moment dat iets niet lukt is
er altijd een veilige volwassene die elk lid van het team al langer kent. Hij weet hoe deze jongeren
reageren op frustratie, druk of problemen met vriendschappen.”
“Je kunt het goed zien als een jonge sporter voor het eerst zijn angsten overwint, iets probeert
en daarin slaagt. Die groei en de toename van zelfvertrouwen zijn zichtbaar. ”

Checklist voor een ondersteunende coach
o

Ik waardeer jonge sporters en merk hun verschillende sterke punten op, zelfs op slechte
dagen.

o
o

Ik prijs ze en benadruk hun sterke punten.

Ik ben geïnteresseerd in het leven van jongeren; wat inspireert hen, hebben ze vrienden, hoe
is het op school, hoe zit het met thuis en vrije tijd?

o

Ik geef jongeren tijdens trainingen de ruimte en de tijd om ook te praten over andere zaken
die voor hen belangrijk zijn.

o

Ik vraag hen regelmatig naar hun mening, overweeg hun wensen en dan nemen we samen
beslissingen.

o

Ik begrijp dat een jongere zich niet opzettelijk slecht gedraagt, maar dat er vaak angst is
voor falen of druk om te presteren achter het storende gedrag of het gebrek aan motivatie.

o
o

Ik kan mijn excuses aanbieden voor mijn fouten en daarvan leren.

Ik ben de veilige volwassene in uitdagende situaties; ik blijf kalm en positief, ik benadruk de
problemen.
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Hoe te handelen zonder te veel te controleren?
Het gedrag en de houding van de coach beïnvloeden vaak de wens van de sporter om deel te nemen

aan de trainingssessies. Wanneer de coach belangrijke zaken met de jongeren bespreekt, hen vraagt
en met hen onderhandelt, ontstaat vertrouwen en groeit de motivatie. Aan de andere kant zal te
grote controle en het sterk inperken van gedrag, het benadrukken van fouten of het gebruik van
macht onzekerheid en angst van de jonge sporter vergroten.

De beste manier om voor een evenwichtige ontwikkeling en motivatie te zorgen, is door verstandig

en met respect voor de jongeren gezag aan te wenden. Daarbij moedigt de coach de sporter aan
om zijn of haar mening te uiten, de coach respecteert de sporters en gelooft in hun capaciteiten. Dit

stimuleert de jonge sporter om spontaan te zijn en met anderen samen te werken. Door op deze
manier ontwikkeling mogelijk te maken, vergroot de coach ook het vertrouwen van de jongere in

zijn eigen capaciteiten, autonomie en gevoel van waardering. Dit schept een verlangen om deel uit
te maken van het team.

De coach is de ‘facilitator’ wanneer hij of zij een veilige volwassene is en niet een "aardige vriend".
Een al te tolerante sfeer tijdens trainingen of het feit dat de coach niets van de sporters eist, zal de

onzekerheid van de sporters vergroten. Bovendien worden jonge sporters in een al te tolerante sfeer
niet uitgedaagd de gevolgen van hun acties in te zien en te accepteren.

Daarnaast is de coach altijd een voorbeeld voor de jonge sporters. De coach geeft een voorbeeld
van acceptabel gedrag, daarom is het belangrijk om aandacht te besteden aan hoe en wat hij op dat
moment zegt of juist niet zegt.
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Gelijke kansen: iedereen kan deelnemen
Alleen voor de fun
Sport voor alle jonge sporters
Arne Öhlknecht en Stefanie Peichler, SPORTUNION Steiermark4, Oostenrijk en Anita Ahlstrand &
Pekka Anttila, Metropolia UAS, Finland

Hoe maak je sportactiviteiten leuk voor jongeren, zodat ze terug blijven komen en betrokken willen
worden? Hoe het plezier in jeugdsporten maximaliseren? Als we de factoren achter het "plezier en
genot" kennen, is het veel gemakkelijker om de kwaliteit van de ervaring van jonge sporters te

verbeteren en gemotiveerd te houden. Sport voor ALLE -trainingslessen bevordert de
sportontwikkeling van jongeren zonder druk van deelname aan kampioenschappen.
Tieners moeten op een gegeven moment een beslissing nemen over hun sport: wil ik

prestatiegericht of recreatief doorgaan? De prestatiegerichte kant wordt meestal in verband

gebracht met minstens een verdubbeling van het aantal trainingen en een intensivering van de
inhoud ervan. Te veel jongeren kunnen maar moeilijk weerstand bieden aan deze druk. Maar et
lichaam van de meeste tieners kan deze verandering in trainingsvolume meestal niet direct aan.
Blessures, frustratie en drop out kunnen het gevolg zijn.

Voor die jongeren, die nog steeds graag sporten en graag voor de lol spelen, is er misschien geen

plaats meer in de sportclub. Trainingstijden en -plaatsen zijn gereserveerd voor de wedstrijdteams.
Als jongvolwassenen niet willen trainen in een club met de druk van competitie en een hoger
trainingsvolume, verlaten ze vaak het team en stoppen ze met deze sport of stoppen ze zelfs voor
altijd met sporten.

Sportactiviteiten als uitlaatklep in een druk leven
De huidige jeugd ervaart veel druk vanuit buitenaf: school, familie, vrienden, andere
vrijetijdsactiviteiten en sociale media. Bewegen en sport zijn heel belangrijke ‘uitlaatkleppen’ om
4

Sportunion Steiermark is een servicecentrum voor de aangesloten sportclubs. Het heeft meer dan 700 aangesloten

sportverenigingen en is daarmee een belangrijke sportaanbieder in de samenleving. Het biedt ondersteuning in

verschillende zaken: de oprichting van de club, juridische zaken, financiële, fiscale en verzekeringskwesties, financiering,
ondersteuning bij evenementenorganisatie etc. Sportunion Steiermark organiseerde jaarlijks 40 verschillende
coachopleidingen en workshops voor een breed scala aan sportdisciplines.

19

deze druk te verminderen en evenwicht te vinden. Sportclubs hebben veel mogelijkheden om hierin
te voorzien, maar kunnen voor de jongeren soms niet een geschikt aanbod verzorgen. Het gebrek

aan mogelijkheden om gewoon voor de lol te sporten is ernstig, vooral in deze periode van leven
die met veel druk gepaard gaat. Jongeren groeien op en proberen te dealen met het leven met al
zijn uitdagingen en zoeken daarin een evenwicht.

Daarom moeten de sportclubs hun blikveld verruimen en uitvoering geven aan het idee dat
trainingen ook gewoon voor de lol willen spelen kunnen zijn of voor een ‘zachte competitie’. De
prestatiegerichte kant van de sport kan ongetwijfeld samenwerken met de recreatieve tak van sport

omdat het in een brede basis om vrijetijdsbesteding van gezonde, sportgerichte mensen gaat. Voor

de club is het belangrijk dat er een actief clubleven is met een groot aantal leden die zich

identificeren met de club, noem het gerust het belang van een fanbased club. De sportclub heeft in
onze ogen een maatschappelijke verantwoordelijkheid om een passend sportprogramma te bieden
aan iedereen.
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Wat is leuk?
De belangrijkste reden voor jongeren om deel te nemen aan georganiseerde sportactiviteiten is
plezier. Genieten betekent: een positieve affectieve reactie op de sportactiviteiten die gevoelens als
plezier, opwinding, sympathie en plezier weerspiegelt. Plezier is een algemeen positieve emotionele
toestand voor jongeren en het is belangrijk om hiermee rekening te houden bij sportactiviteiten
voor jongeren.

De structuur van de trainingen is een belangrijke factor om plezier te kunnen ervaren. Het is heel
gebruikelijk dat volwassenen de trainingen plannen, organiseren en leiden en ze zijn misschien niet

bijzonder leuk voor jonge sporters. Veel traditionele manieren van coachen worden nog steeds
toegepast en verminderen het plezier dat de jongeren ervaren bij sportactiviteiten.

Studies hebben aangetoond dat jongeren meer van spelletjes en spelachtige activiteiten houden
dan de oefeningen die de coaches heel vaak gebruiken tijdens trainingen. De training moet gewenst

gedrag stimuleren en ook voldoen aan de behoeften van sporters. Hoe minder gestructureerd en
minder prestatiegericht de activiteit is, hoe meer spontaan plezier wordt ervaren en hoe beter

sociaal geaccepteerde rollen worden geleerd. Winnen lijkt voor jongeren niet het belangrijkste
element van sportplezier te zijn.

We kunnen coaches twee eenvoudige tips geven om het plezier in sportactiviteiten te vergroten:
vergroot de betrokkenheid van jonge sporters bij het plannen en organiseren van de trainingen en
wees democratisch!

Gewoon voor de lol!
Hoe kan een sportclub een training zonder druk aanbieden voor jongeren die gewoon voor de lol
willen spelen?

1. Creëer bewustzijn bij het bestuur van de club van het belang van ‘gewoon voor de lol’ sporten. Het
gaat dan om:
o

Bereidheid om iets terug te geven aan de gemeenschap; de sportclub heeft een
maatschappelijke verantwoordelijkheid.

o
o

Kennis er sport als klep, wat voor tieners erg belangrijk is.

Bereidheid om te investeren in een team dat een belangrijk onderdeel is voor een schare
fans, onderdeel van het sociale leven in de sportclub.

o

Inzicht dat wedstrijdsport een brede basis van vrijetijds- en gezondheidssport nodig heeft.

2. Zoek een coach die het belang van het ‘just for fun team’ kent en ook bereid is om dit team te
coachen:
o
o

Laat hen coachen vanuit de wetenschap dat ze gewoon plezier willen hebben in het sporten.

Laat hen ook een zacht competitief deel inbrengen om het interessant en opwindend te
houden voor de jonge sporters.
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3 Reserveer tijd, ruimte en geld voor een dergelijk aanbod en communiceer deze mogelijkheid voor
iedereen van de club zodat het aantrekkelijk blijft om aangehaakt te blijven bij de club en zo de
fanbase sterk blijft.

Wat zijn de succesfactoren van de ‘just for fun’ training?
o

De ervaring dat sport leuk kan zijn met zachte competitie die op de lange termijn geen druk
legt op de jongvolwassenen. Sport kan worden gezien als plezierige vrijetijdsbesteding;

o

Een uitdagend technisch en fitnessgedeelte, dat niet op een overweldigend competitief
niveau wordt gehouden, de jongeren kunnen hun fysieke vaardigheden ontwikkelen, maar
hoeven niet deel te nemen aan kampioenschappen;

o

Medebeslissing en de mogelijkheid voor jongeren om zich tot op zekere hoogte te

organiseren. Dit geeft de jongeren het gevoel dat ze een belangrijk onderdeel zijn van de
club en het team;
o

In de training kan het gevoel van verbondenheid in de groep en het plezier van samen
bewegen worden ervaren.

o
o
o
o
o

Gelijke kansen om voor iedereen mee te doen;
Jongens en meisjes kunnen samen sporten;

Iedereen kan, ondanks zijn fysieke fitheid en technische vaardigheden, meedoen;
Lage druk voor de ouders, die de jongeren naar trainingen laten gaan;

Jongeren kunnen kiezen of ze zonder druk naar de training willen: sport, andere

vrijetijdsactiviteiten en sociale verantwoordelijkheden (familie-evenementen, etc.) zijn even
belangrijk;
o

Innerlijke motivatie om mee te doen aan de training is hoger dan de externe druk om mee
te doen.

Conclusie
Zoveel mogelijk sportclubs zouden hun aanbod voor alle jongeren moeten uitbreiden met sport

‘gewoon voor de lol’ en de club zo moeten organiseren dat dit ook mogelijk is. Een open training
met alle bovengenoemde succesfactoren zou de eerste aanpak kunnen zijn. Als sportclubs deze
'gewoon voor de lol'-trainingen aanbieden, kan de uitval van de jongeren worden verminderd en
blijven veel jongeren bij de club.
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Gelijke kansen voor alle jongeren
Een samenwerkingsmodel voor sportclub en school
Een bijdrage van Sportunion Steiermark, Graz Oostenrijk
Sportunion Steiermark is een servicecentrum voor de aangesloten sportclubs. Het heeft meer dan
700 aangesloten sportverenigingen en is daarmee een belangrijke sportaanbieder in de
samenleving. Het biedt ondersteuning in verschillende zaken: de oprichting van de club, juridische
zaken,

financiële,

fiscale

en

verzekeringskwesties,

financiering,

ondersteuning

bij

evenementenorganisatie etc. Sportunion Steiermark organiseerde jaarlijks 40 verschillende
coachopleidingen en workshops voor een breed scala aan sportdisciplines.

Alle jongeren moeten de mogelijkheid hebben om deel te nemen aan een plezierige hobby. Er zijn
nieuwe manieren nodig om de samenwerking tussen alle betrokkenen op te bouwen en de jongeren

te bereiken. Deze blog beschrijft hoe de sportverenigingen samen met scholen gelijke kansen en
laagdrempelige sportactiviteiten kunnen bieden aan alle jongeren en waarom het een win-win winsituatie is.

Sport is een van de meest populaire vrijetijdsactiviteiten onder jongeren en een van de belangrijkste

omgevingen voor de socialisatie van jongeren. Sportclubs en jonge atleten zijn een belangrijke
doelgroep voor verschillende soorten maatschappelijke interventies op het gebied van gezondheid.

Inspirerende hobby's kunnen voorkomen dat jongeren buitengesloten worden en zijn een manier
om jongeren die in meerdere opzichten aan de kant staan te helpen. Deelnemen aan

sportclubactiviteiten heeft veel positieve resultaten. Maar alle jongeren hebben nog steeds niet
dezelfde kansen om deel te nemen aan georganiseerde sporten. Er is een grote behoefte aan
toegankelijke en laagdrempelige hobby's en activiteiten. Gelijke kansen om deel te nemen aan

sportactiviteiten kunnen resulteren in een gevoel van verbondenheid met de leeftijdsgroep en
ondersteunen bijvoorbeeld zelfvertrouwen en de ontwikkeling van jongeren.

Dit model van samenwerking tussen school en sportclub biedt IEDERE jongere gelijke kansen om
te sporten en wordt veel gebruikt in Oostenrijk:
o
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Het is een gemakkelijke en goedkope manier om een favoriete sport te vinden.

o

Het voorkomt sport-drop out in het algemeen.

o

Het bevordert de gezondheid en het welzijn van jongeren.

Win win-situatie voor iedereen
Jongeren laten sporten, ze gemotiveerd houden en voorkomen dat ze stoppen met sporten is een

van de grote uitdagingen van vandaag. De ideale setting om alle jongeren te bereiken is de school.
Samenwerking tussen school en sportclub zorgt voor een directe verbinding tussen jongeren,
school en sportclub en stelt jongeren in staat om de coach en haar / zijn sportactiviteiten op een

laagdrempelige manier te leren kennen. De school speelt als gebouw en gemeenschap een
sleutelrol bij het bieden van sportieve activiteiten.
o
o
o

Het is voor veel jongeren een veilige, toegankelijke en vertrouwde omgeving.

Het heeft geweldige faciliteiten om 's middags sportactiviteiten te organiseren.

Het is een plek waar de verschillende betrokkenen in goede samenwerking en met een
gedeelde visie de groei, inclusie, welzijn, gelijkheid van kinderen en jongeren bevorderen.

De sportclub maakt altijd deel uit van een netwerk en om de impact van het netwerk te vergroten
is het belangrijk dat sportclubs samenwerken met scholen. Daarnaast moeten de andere actoren in
het netwerk de sportclubs zien als mogelijke partners om gezamenlijk bijvoorbeeld

gezondheidsbevordering te ontwikkelen. Tegelijkertijd ontstaan er meer mogelijkheden voor
sportieve activiteiten, zowel binnen als buiten de school.

Sommige jongeren vinden dat hobby's te veel kosten en te ver van huis zijn. Ook voor beginners is

er grote behoefte aan meer groepen. Sportactiviteiten leren kennen, bijvoorbeeld tijdens of direct
na de schooldag, is een manier om de vooroordelen van jongeren te verminderen en hen meer te
interesseren voor sportactiviteiten.

In samenwerking tussen sportclub en school heeft IEDERE jongere gelijke kansen om te sporten en
sporten en het is een gemakkelijke manier om een sportclub te vinden en zich comfortabel te voelen
tijdens het sporten.

"Ik sport graag direct na school met mijn klasgenoten en ik hoef niet eens ver te gaan, want de
coach komt naar onze sporthal naast de school."

-

Sarah, 11 jaar -

Sport stimuleert vriendschappen, ontwikkeling op veel gebieden, het ontdekken van de eigen sterke

punten, interactie met volwassenen, de mogelijkheid om ergens bij te horen, het recht om te kiezen
en zelf beslissingen te nemen. Dat geldt overigens voor veel vormen van vrijetijdsbesteding op deze
leeftijd. Door sport ontstaan vriendschappen. Vrienden ondersteunen en motiveren jongeren in
nieuwe situaties. Het is erg belangrijk om sportactiviteiten op alle jongeren te richten om zodoende
uitsluiting te voorkomen en waar nodig vroeg bij te sturen.
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Acht praktische stappen bij het organiseren van deze win-win-win-situatie
1.

Neem contact op met scholen in de buurt van de sportclub.

2. Presenteer het idee van buitenschoolse sportactiviteiten.

3. Plan samen data en tijden; de activiteiten zouden gedurende het hele schooljaar elke week
mogelijk moeten zijn.

4. Spreek de grootte van de groep en de kosten af.

5. De school stuurt de informatie naar de ouders en/of organiseert een ouderavond - dit is een
goede gelegenheid voor de coach om ook de ouders te ontmoeten.

6. Organiseer gratis proeflessen en ontmoet de jongeren, overleg met hen en vraag wat zij willen.
7.

Houd rekening met deze wensen en organiseer de buitenschoolse sport zo, dat het voor alle
jongeren geschikt, motiverend en veilig is. Lees hierover bv. de blog ‘De coach als ondersteuner’
op kidmove.eu

8. Vraag regelmatig feedback aan de jongere, de school en de ouders zodat het sportaanbod
doorontwikkeld kan worden. Lees hierover meer in de blog ‘Jaarlijkse evaluatie’ op kidmove.eu
Binnen Sportunion Steiermark organiseert de sportclub activiteiten in de school en direct na
schooltijd om het voor de jongeren nog makkelijker te maken om te blijven sporten. Er wordt veel

aandacht besteed aan de inhoud en kwaliteit van coaching om jongeren te motiveren en te
betrekken bij sportieve activiteiten.

“Het belang van samenwerking tussen school en sportverenigingen is het creëren van een
veilig en motiverend netwerk voor de jongeren.”

Wie betaalt waarvoor?
Coaches investeren veel tijd in de sportlessen in de school en moeten daarom natuurlijk ook worden

betaald. In het beste geval komt de financiering van de overheid en wordt dit door parapluorganisaties zoals Sportunion Steiermark als subsidie over de sportclubs verdeeld. Waar dat nog
niet voldoend gebeurt zijn er, afhankelijk van de mogelijkheden van de school, ouders,

sportvereniging en gemeenten, verschillende varianten van cofinanciering die in de praktijk in
Steiermark allemaal voorkomen:
-
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ouders

ouderraad
school

budget gemeentelijke / stadssubsidie

Wat zijn de voordelen voor een sportclub?
-

Heel veel jongeren worden bereikt, ook diegenen die er misschien niet eenvoudig in de

-

Het is goede mogelijkheid om de sport en de activiteiten van de sportclub te promoten.

gelegenheid zijn om naar de sportclubtrainingen te komen.

-

Er zijn goede scouting mogelijkheden.

-

Er wordt een goede werkrelatie opgebouwd met de jongeren, school, ouders en gemeente.

“We werken samen met scholen om zo veel mogelijk jongeren op een gestructureerde manier te
bereiken en zoveel mogelijk jongvolwassenen actief te houden. Met deze samenwerking bouwen
we de ideale brug naar de school. Veel jongeren vinden de weg naar de club en blijven bij ons. ”

-

Oliver, coach van het meisjes handbal U13 team van de UHC Graz -

Wat zijn de voordelen voor de school?
-

Goed opgeleide en hoogopgeleide coaches leren jongeren samen met andere jongeren
plezier te hebben en te sporten.

-

Er is een verhoging van het aantal sportieve activiteiten, naast de verplichte lessen
lichamelijke opvoeding op school.

-

Als jongeren meer sporten, zijn ze evenwichtiger in het dagelijks leven, zijn ze
stressbestendiger en kunnen ze zich beter concentreren op school.

-

Het aanbod biedt een goede mogelijkheid om leerlingen kennis te laten maken met een
variatie aan verschillende sporten door de samenwerking van verschillende clubs

-

Mogelijk is er een concurrentievoordeel ten opzichte van andere scholen; meer sportieve
activiteiten en samenwerking met de sportclubs maken de school aantrekkelijker

“Door deze samenwerking krijgen we gekwalificeerde en betrouwbare coaches met een hoge
emotionele sportfactor naar de school, die perfect begrijpen hoe we onze jongeren kunnen
inspireren voor lichaamsbeweging en sport en ze erin kunnen houden. Dit extra aanbod stelt ons
in staat om de trainingstijden van onze jongeren regelmatig te verlengen en biedt tegenwoordig
een aantrekkelijk evenwichtig zittende levensstijl. ”

-
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Mevrouw Eder, schoolhoofd -

Wat zijn de voordelen voor de gezinnen?
-

De jongeren zijn door het sporten evenwichtiger en stressbestendiger.

-

De trainingen zijn dichtbij school, dat geeft gedoe met het organiseren van bv halen en

-

Jongeren kunnen efficiënter studeren als ze meer sporten.
brengen.

-

Door de sportieve activiteiten op of naast school te doen is de omgeving voor de jongeren

-

De hooggekwalificeerde coaching is gunstig voor de kinderen.

bekend en meestal veilig.

-

Het is makkelijker om te switchen van sport als het aanbod breed en dichtbij is.

'Mijn kind is beslist evenwichtiger. Het helpt ons enorm dat we onze kinderen niet ergens anders
naar de training hoeven te rijden, omdat die direct in het schoolgebouw plaatsvindt. "

Mr Trummer, vader van een 13-jarige -

-

Wat zijn de voordelen voor de gemeente?
-

Er is mogelijk concurrentievoordeel ten opzichte van andere gemeenten die niet zoveel

-

De gezondheid van jongeren wordt positief beïnvloed.

scholen hebben met brede sportmogelijkheden.

-

Goed werkende en goed gepositioneerde sportclubs met veel leden dragen bij aan een

-

Als talenten vroeg ontdekt worden (en goed begeleid) zou de mogelijke toekomst van

intensief sociaal leven in de gemeenschap.

“topsporters” een goede reputatie kunnen zijn voor de gemeente.

“Voor mij is het erg belangrijk dat de jongeren sporten en bewegen. Het is belangrijk om al op jonge
leeftijd een mijlpaal te bereiken om een gezond leven te leiden. Kinderen zijn onze toekomst en
kunnen ook fungeren als rolmodel voor de volwassenen! ”

-

Burgemeester van Floing, gemeente in Stiermarken / Oostenrijk -

Conclusie: Samenwerking tussen school, sportorganisaties en de
gemeente; van harte aanbevolen!
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Hoe houd je jongeren bij de club?
Over het belang van een cultuur van diversiteit in club-activiteiten
Franceline van de Geer, Special Heroes Nederland, Paul Verschuur, Calo Windesheim, Nederland

De vraag waarom jongeren naar een sportclub komen en lid worden is niet eenvoudig te
beantwoorden. De deelnamemotieven zijn even divers als de jongeren. Het imago van de sport en

de club speelt ongetwijfeld een grote rol. Jongeren willen ‘net als ……..’ succes ervaren, stoer en sterk

zijn, mooi bewegen, iets heel goed kunnen, winnen, trots zijn op zichzelf, ergens bij horen, plezier
hebben, zelfvertrouwen krijgen enz. enz. Hoe fijn is het, als je al die ervaringen op kan doen in een

prettige omgeving? Deze omgeving bestaat uiteraard allereerst uit de medesporters, veelal

leeftijdsgenoten en trainers, coaches, begeleiders, ouders en alle andere mensen die betrokken zijn

bij de club. De letterlijk omgeving in de vorm van de zaal, het veld, het clubhuis, de kleedkamers e.d.

is zeker ook zeer belangrijk om langere tijd aan de club verbonden te blijven. Het sport nu eenmaal

veel prettiger als het jouw ‘plekkie’ is waar je wekelijks uren doorbrengt. Als het goed is, is dit niet
nieuw en besteed iedereen in de club ruim aandacht aan deze aspecten, waardoor jongeren en
jongeren zich veilig en prettig voelen binnen de club. Het is mijn ervaring en stellige overtuiging dat

een rijk aanbod van -wat ik zou willen noemen- nevenactiviteiten juist die jongeren bindt aan de
club, bij wie succes in welke vorm dan ook wat langer duurt. Jongeren die niet direct stoer en sterk

blijken te zijn of mooi kunnen bewegen, jongeren die het niet zo heel goed kunnen of nooit winnen.
Het verdient aanbeveling om als club ook te investeren in nevenactiviteiten.

Drie soorten nevenactiviteiten

Multisport

Nog steeds zijn veel sportverenigingen zogenaamde mono-sportverenigingen. Je kunt er één sport
doen, het kader is daarin gespecialiseerd en de accommodatie is volledig daarop ingericht. Ter
ondersteuning van de beoefening van deze ene sport zijn er soms krachthonken en andere

beweegfaciliteiten ingericht, maar het gaat om turnen, voetbal, zwemmen, boksen enz. enz. Deze
focus bevordert in veel opzichten het niveau van de sporters, maar werkt ook eenzijdigheid in de
hand. Niet alleen op het fysieke vlak, maar ook op het sociale en het emotionele vlak.
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Hardlopen als ‘sport ernaast’?

Betrokkenheid

Vooral voor de jongeren bij wie succeservaring wat langer duurt (bv als er geen ruimte is om zelf

ontdekkend te leren, alleen de wedstrijdcomponent heel belangrijk is) kan de verveling en frustratie
toeslaan. Alleen al om deze reden is het voor iedere sportclub verstandig om een breder aanbod

van sport- en bewegingsactiviteiten aan te bieden, bij voorkeur binnen de trainings-/oefenuren. Dit
heeft de voorkeur boven een omnisport-aanbod waarbij de sporters voor losse uren ‘mono-sport’

kunnen kiezen, omdat het bredere beweegaanbod dan toch nog verder weg ligt. De voetbaltraining

afwisselen met stoei- en gymactiviteiten, niet alleen als grappige warming up of als leuk
eindspelletje, waarom niet? Waarom wel? Omdat afwisseling voor iedereen leuker is en het dus

vooral de kids die mogelijk afhaken bij de club houden. Dat bredere beweegmogelijkheden ook
flexibelere en dus ‘betere sporters maakt’, is misschien mooi meegenomen, maar is het niet het doel.

Het aanbod moet goed gekozen worden want passende bewegingsactiviteiten bedenken en
aanbieden is niet eenvoudig, zeker als het buiten de eigen voorkeurssport van de trainer is. Een
daartoe opgeleide ‘gymleraar’/bewegingsonderwijzer is natuurlijk het best toegerust voor een
dergelijk breder aanbod, zeker als hij zijn specialisme heeft in specifieke sport die de club vooral

aanbiedt. Dat een dergelijk hoogopgeleid kader voor de meeste verenigingen niet binnen het

beschikbare budget voor de breedtesport past is dan ook zeer spijtig. Deze eerste nevenactiviteiten
zou ik sportgeoriënteerde nevenactiviteiten willen noemen, omdat gebruik gemaakt wordt van
beweegactiviteiten die aan de (gereglementeerde wedstrijd) sport ontleend zijn. Dit komt overeen
met factor 14 ‘Type of sport’ van het project keepyoungstersinvolved.eu.
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Recreatie georiënteerd

De tweede soort nevenactiviteiten is op zich ook best bekend binnen sportclubs, maar wordt minder

in verband gebracht met het voorkomen van uitval uit sportverenigingen. Mogelijk wordt dit daarom
ook vaak minder gestructureerd aangestuurd door beleid van de clubleiding. Ik zou deze activiteiten

recreatiegeoriënteerde nevenactiviteiten willen noemen. Dit hangt samen met factor 3
‘Relatedness’ van keepyoungstersinvolved.eu. Uit jarenlange ervaring binnen de gymnastiekwereld,

zowel uitvoerend als beleidsmatig op zowel plaatselijk als landelijk niveau durf ik met een gerust
hart te stellen dat door dit type nevenactiviteiten heel veel jongeren bij de club blijven. Het gaat bij

dit type nevenactiviteiten om een enorm potentieel aan mogelijke activiteiten die de deelnemers
doen om het met elkaar al doende goed te hebben.
Kwaliteit

Bij -opnieuw!- goed gekozen en goed georganiseerde activiteiten die dus aansluiten bij de
belevingswereld van de jongeren zullen zij nog meer het gevoel hebben dat de club iets voor hen

betekent. Afhankelijk van leeftijd, omgeving, plaatselijke jeugdcultuur en dergelijke kan het gaan
om filmpje kijken, droppings, videogamecompetitie, geocatchingtochten, musicalproducties,

wateractiviteiten, enzovoorts. Het succes van de traditionele zomerkampen van sportbonden is voor
een (groot) deel te danken aan de recreatiegeoriënteerde nevenactiviteiten! Verenigingen die dit
type activiteiten gestructureerd aanbieden en beleidsmatig en facilitair ondersteunen, hebben goud

in hun handen. Er is ruime ervaring binnen sportbonden met het ondersteunen van kadervorming
juist ook voor dit type activiteiten.
Realiteit

Helaas lijkt dit op plaatselijk niveau lang niet altijd voldoende prioriteit te krijgen ‘omdat de sport
zelf natuurlijk belangrijker is’. Bestuurders die dit soort uitspraken doen, zouden er goed aan doen
om te onderzoeken wat precies de doelstelling van de club is. Als het gaat om het faciliteren van
life-time sportbeoefening door de leden van de club, zou het kunnen zijn dat bovenstaande
uitspraak heroverwogen moet worden.

Als deze recreatie georiënteerde activiteiten door de jongeren zelf georganiseerd worden is de extra

effectief. Ze raken nog meer betrokken bij de vereniging en weten waarschijnlijk het best wat

aantrekkelijk is voor hun leeftijdsgenoten. Eén van de mogelijkheden om het organisatietalent van
jongeren vorm te geven is het programma Ik ben P.A.

Ik ben P.A.

P.A. staat voor professional assistent. Deze Good Practice is ontwikkeld door Special Heroes

Nederland (zie www.specialheroes.nl) en richt zich op de wat oudere jongeren (14 – 19 jaar).

Uitgangspunt is de overtuiging dat ieder jongere talenten heeft en recht heeft op een betekenisvolle
plek binnen de sportclub. Iedereen mag en kan deel uitmaken van de club! Soms ligt deze actieve
participatie niet direct op het gebied van het sporten zelf, maar meer op ondersteunde assistent-
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functies binnen de club als organisatie. Veelal in samenwerking met een plaatselijke of regionale
onderwijsinstelling bereidt het programma Ik ben P.A. jongeren voor op een plek binnen de club

waar zij tot hun recht kunnen komen. Iedere vereniging heeft hierin iets te bieden. Of het nu gaat

om een assistent voor de trainer, de horeca in de clubkantine, de groenvoorziening van het terrein,
materiaalbeheer, media of wat dan ook.

“Ik haalde mijn diploma ‘PA Sport’. Aan het einde van de opleiding moesten
we een voetbaltoernooi organiseren. Ik weet nu dat ik sportleraar wil
worden!”
-

Kyara -

Van groot belang!
Het belang voor de club is duidelijk: vele handen maken licht werk en jongeren die anders mogelijk
vertrekken blijven aangehaakt. Het belang voor de jongeren is groot. Iets belangrijks doen voor de
club versterkt het zelfvertrouwen omdat ze hun energie en creatieve ideeën kunnen inzetten en
daarmee lef en talent kunnen tonen. Dit levert waardevolle ervaringen op die ook later zowel binnen
de sport als daarbuiten zeker van pas komen! Het programma ‘Ik ben P.A.’ van Special Heroes

Nederland richt zich met name op leerlingen uit het speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs. Je
hebt als bestuurder of commissielid niet veel fantasie nodig om de kansen voor alle jongeren te zien
en het gaat zeker niet alleen om leden van de club die niet meer de uitdaging in het sporten zelf
zien.
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Hé coach, gaan we nog wat doen????
Over ‘drukke kinderen’ binnen de sportclub
Als je regelmatig op het veld, in de zaal, in het bos of in het bad staat en je probeert een groep jonge
tieners iets bij te brengen over de sport die jou ook zo boeit, herken je deze situatie vast. Je doet je
stinkende best om iedereen te helpen beter te worden en ook nog plezier te hebben. Dus probeer

je duidelijk uit te leggen dat als je eerst dit en dan dat doet en je oefent goed, dat je dan dat moet
kunnen en dit moet laten en dan later zal je merken dat ………. Snap je het nog? Waarschijnlijk niet! En
dat is precies wat er ook gebeurt met jonge tieners die niets liever willen dan bewegen terwijl jij ze
toch tenminste de basics van de training uit wil leggen.

Discipline?
Gelukkig kunnen heel veel ‘kids’ het wel opbrengen om even hun aandacht te richten op wat jij te

vertellen hebt. Om daarna zo snel mogelijk weer aan de gang te gaan en dan hoop jij maar dat er
iets over is gekomen van wat je duidelijk wilde maken. Vaak blijkt direct of dat gelukt is, tot grote
frustratie of tevredenheid van jou als coach. Natuurlijk kan de club een sfeer creëren waarin de

trainer/coach de baas is “en als je niet wil luisteren dan ……” Of je dwingt zelf discipline af. Misschien
is dat prima voor talenten die uit het juiste hout gesneden zijn om een topper te worden, maar

verreweg de meeste jonge tieners blijven op de club omdat ze naast progressie in hun sport ook
ervaren dat ze het leuk hebben op de training. Voor heel veel jonge sporters is ‘het leuk hebben’

vooral heel veel bewegen en weinig moeten luisteren. Dat laatste heeft ongetwijfeld ook met de
puberteit te maken: lang leve de puber-tijd!

Niet iedereen!
Tot zover niets nieuws onder de zon. De bekende hobbels die je tegenkomt. Gelukkig redden

verreweg de meeste trainers en coaches zich prima en slagen ze erin bijna iedereen te boeien en te
binden. Bijna iedereen? In elke groepje kids zitten wel een paar dwarsliggers: het type jongen of
meisje dat schijnbaar nooit luistert, de dingen niet lijkt te begrijpen en vooral maar door je heen

blijft praten. Of altijd met de bal of zichzelf staat te stuiteren terwijl je toch net zei dat ‘ie nou
eindelijk eens stil moest zijn. Het risico is groot dat je dit altijd bij dezelfde kids ziet en dat je je steeds
sneller gaat irriteren. En dat je dus een beetje pissig gaat reageren, waarna de ‘dwarsligger’ nog
dwarser gaat liggen enzovoort. Dat is voor niemand leuk en met een beetje pech loopt je hele team
weg!

32

Het is goed om te weten, dat veel sportertjes in de leeftijd van 11 tot 15 jaar er echt nauwelijks iets

aan kunnen doen dat ze druk zijn, weinig opletten en vooral heel veel willen bewegen. Daar hoef je
echt geen ADHD-etiketten voor te plakken of naar de ouders te wijzen die hun kinderen niet geleerd
hebben te luisteren. Heel veel van deze kids hebben gewoon te veel energie, zijn te gemotiveerd om
te sporten, moeten al te veel stil zitten en hebben ook nog eens last van een veranderend lijf (niet

alleen hormonen). Daar helpt een strenge coach of een strakke trainer niets aan. Maar wat dan wel?

Veel plezier, veel energie, discipline

Drie tips
Er kan heel veel gedaan worden door de club en de ouders en door jou als trainer/coach. We

beperken ons hier tot drie tips die je morgen kan gebruiken op het veld, in de zaal, in het bos of aan

het bad. We gaan er daarbij vanuit dat je genoeg verstand hebt van jouw sport en hoe je daarin
training kan geven.

1. Complimenten

Wat er allemaal ook gebeurt tijdens de training, zorg ervoor dat je vooral de positieve dingen die je

ziet benoemt en dat je daarbij iedereen ongeveer even vaak noemt. Waarschijnlijk moet je soms
heel even iets zeggen over wat niet okay is, maar beperkt dat tot het minimum een geef minstens
10 keer zoveel complimenten. Ook aan die storend drukke kinderen. Juist aan hen!
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2. Kort en gevarieerd
Er is weinig wat meer geklooi in de hand werkt dan complexe opdrachten en langere wachttijden.

En saaie oefeningen zijn ‘dodelijk’. Geef dus opdrachten die in één zin duidelijk zijn. Het helpt enorm

als je de materialen die je gebruikt zó neerzet dat het gelijk duidelijk is wat de kids moeten doen.
Zorg dat de opdracht vrij snel behoorlijk succesvol afgerond kan worden. De meeste
trainers/coaches zijn voldoende creatief om te zorgen dat een paar keer herhalen van succesvolle

opdrachten boeiend blijft, maar organiseer de training zo slim, dat de kids veel variatie in oefeningen
ervaren.

3. Begrens en ondersteun

Hoe je je best ook doet, er zal altijd van alles blijven gebeuren wat niet helemaal de bedoeling is.

Dan is het prima om de kids te corrigeren en duidelijk te maken dat niet alles zomaar kan. Probeer
dat altijd zo te doen dat de jonge sporter merkt dat je alleen zijn gedrag niet kan toestaan maar dat

je hem nog steeds okay vindt. Dit is de waarschijnlijk de moeilijkste tip, omdat kids haarfijn
aanvoelen wat jij voelt en vindt. Als je je regelmatig stoort aan het gedrag van steeds dezelfde
sporters is het vreselijk moeilijk om je te beperken tot het afwijzen van het gedrag wat je ziet. En
toch is dat het beste wat je kan doen! Dit zit in heel kleine dingen in jouw gedrag en het begint

meestal bij de woorden. Je hebt waarschijnlijk de neiging om te zeggen “Wat ben je toch een drukke
jongen!”, maar het is beter om te zeggen ”Wat doe je druk in deze oefening”. Een kleine nuance die
veel effect kan hebben als je het consequent toepast en zelf ook in het verschil gelooft.

‘Drukke kinderen’ bij de training en bij de club houden, een hele kunst maar zeker de moeite waard!
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Op zoek naar het IDEAAL
Een praktijk van deelnemer-gerichte coaching waarbij de jongeren
meepraten
Geschreven door Mira Lönnqvist & Nea Vänskä Metropolia UAS, Finland en Merike Helander The
Office of Ombudsman for Children, Finland

Deelnemer-gerichte coaching is gebaseerd op de mogelijkheid voor de jonge sporters om gehoord
te worden en uitgenodigd te zijn om invloed uit te oefenen op zaken die hen aangaan in hun sport.

Door actieve deelname van de jongeren hierin mogelijk te maken, worden ze gemotiveerd en
geïnspireerd om te blijven sporten, te zorgen voor hun gezondheid en welzijn, zichzelf uit te dagen
om nieuwe vaardigheden te leren en deel te nemen aan teamactiviteiten. Deze blog beschrijft

ethische principes en participatieve praktijken5 voor trainers en coaches om de betrokkenheid van
jonge sporters te bevorderen.

Waarom is het belangrijk om participatie van jonge sporters mogelijk te
maken?
De deelnemer-gerichte coaching bevordert het holistische welzijn van de jonge sporters, benadrukt

hun zelfbeschikking en autonomie en streeft ernaar aan te sluiten bij wat de jonge sporter nodig
heeft. In de afgelopen jaren ondersteunt een groeiend aantal van de onderzoeksresultaten het
gebruik van positieve pedagogie en autonomie ondersteunend gedrag bij coaching.

Wat ouders, trainers en coaches wensen voor de jonge atleten is dat ze allemaal met plezier,

waardering en motivatie kunnen deelnemen aan de sport en dat deze deelname de kinderen in staat
stelt hun gezondheid en algeheel welzijn, zelfrespect en zelfvertrouwen en team- en

interactievaardigheden te ontwikkelen. Over het algemeen wordt het bij coaching belangrijk geacht
dat de jongeren vaardigheden leren, die gunstig zijn in de sport, maar ook in alle andere aspecten
van hun leven en hun toekomst.

Veel betrokken bij de sport beseften de afgelopen jaren de noodzaak om rekening te houden met
het welzijn van kinderen en het recht op bescherming en op deelname aan sport. Zo heeft een
toenemende aantal blessures door overbelasting van jonge kinderen en het stoppen met sporten
op jonge leeftijd, aanleiding gegeven tot bezorgdheid over het welzijn van kinderen in de sport.
Tegelijkertijd is er een steeds groeiend aantal kinderen dat minder beweegt dan nodig is om gezond
te blijven.

5

Participatief coachen is een stijl van coachen waarbij de coach de sporters regelmatig uitnodigt om mee te denken,

mee te praten en soms ook mee te beslissen.
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Het beschermen van de rechten van kinderen is de verantwoordelijkheid van alle ouders en
volwassenen die in de sportclubs werken. Volgens het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind

(Convention on de Rights of the Child) hebben kinderen en jongeren het recht om hun mening te

geven en vrij spreken over kwesties die hen aangaan. Het standpunt van het kind moet voldoende
moet gewicht krijgen in overeenstemming met de leeftijd en de ontwikkeling van het kind. Uiteraard

moet ook in de sportwereld met dit recht rekening gehouden worden. UNICEF publiceerde in 2018

De rechten van het Kind in de Sport. Hierin wordt het recht van kinderen om in een veilige en
plezierige omgeving aan sport te doen benadrukt.

toon Interesse - Discussieer- Erken - vrAAg - Luister6
Een van de belangrijkste elementen bij het zorgen voor een veilige en plezierige omgeving om te
sporten, is de interactie tussen de trainer of coach en de jongeren. Het I-D-E-AA-L-principe biedt

handvatten aan de trainers en coaches voor een succesvolle omgang met de jonge sporters. Het ID-E-AA-L-principe geeft de trainer of coach tips voor het opbouwen van open en respectvolle

communicatie die de betrokkenheid, het leren en het zelfvertrouwen van de jonge sporter vergroot
en hen helpt bij het in kaart brengen van de individuele behoeften van de jongere.
I

à

Toon interesse in de opvattingen en meningen van de jonge sporters.

D

à

Discussieer met de jongeren over problemen en oplossingen die in hun
belang zijn.

E

à

Erken de jongeren in hun mening en toon waardering voor hun standpunten.
Vertel hoe hun mening van invloed is geweest op de genomen beslissingen. Leg
de argumenten achter de genomen beslissingen uit in hun taal.

AA

à

Vraag de jonge sporters om invloed uit te oefenen op de zaken die zij belangrijk
vinden.

L

à

Luister op een respectvolle manier naar wat ze je vertellen en houd rekening met
hun meningen en opvattingen.

We doen dit omdat het belangrijk is dat jonge sporters:
-

Een actieve rol spelen in het besluitvormingsproces.

-

Het recht hebben om hun mening of mening over hun sport NIET te delen.

-

6

Verschillende manieren hebben om hun mening en hun mening te uiten.

Informatie mogen krijgen over de resultaten van vragenlijsten, groepsdiscussies en hoe
de informatie wordt gebruikt.

Om het IDEAAL-principe overeind te houden is gekozen voor deze vertaling van Ideal: show Interest - Discuss - Esteem

- Ask - Listen

36

-

Geraadpleegd moeten worden en met hen besproken moet worden hoe de uitkomsten
van overleg de sportpraktijk zullen kunnen beïnvloeden.

Wanneer de jongeren de trainer of coach vertrouwen en het klimaat bij sportactiviteiten veilig,
acceptabel en bemoedigend is, kunnen zij er ook op vertrouwen dat hun stem wordt gehoord. Door
wederzijds vertrouwen en acceptatie zijn de jongere, ouder(s) en de trainer/coach in staat om
gepast te reageren als er iets is dat het welzijn en de motivatie van het kind in de sport belemmert.

Een participatieve praktijk - wat en hoe?
Participatieve praktijken omvatten een aantal handelingen die de trainer/coach kan gebruiken en

kan aanpassen aan de individuele behoeften van de betrokken jongere(en). De positieve,
respectvolle en veilige sfeer en interactie is zoals gezegd de basis voor alle participatieve acties. De

trainer/coach zal de jongeren vragen hoe ze willen deelnemen en op welke beslissingen ze invloed
willen uitoefenen.

Zaken om de jongeren bij te betrekken zijn bijvoorbeeld de regels en afspraken rondom de
trainingen het team, de factoren die hun motivatie beïnvloeden, manieren om het plezier en leren

in trainingen te vergroten of de (seizoens-)doelen voor het team. Ook kan de coach de jongeren

vragen om hun eigen sterke punten en verbeterpunten te benoemen. Het is daarnaast nuttig om
van iedereen persoonlijk te weten hoe ze de sfeer in het team ervaren, hoe ze naar hun eigen
ontwikkeling kijken en wat ze daarvan vinden. Tenslotte is het ook goed om te horen hoe het staat
met de onderlinge acceptatie.
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Stap 1. Kies de meest geschikte manier om de perspectieven van de jongeren te
verzamelen

Allereerst moeten de jongeren begrijpen dat deelname vrijwillig is en dat ze hun mening veilig

kunnen uiten. Als je vermoedt dat jongeren bang zijn om hun mening te uiten, of als het gevoelig
ligt wat besproken wordt, kan het goed zijn om anoniem informatie te verzamelen door bijvoorbeeld
een vragenlijst of een app te gebruiken. Op deze manier houd je rekening met hun perspectief en
leef je voor wat je voor elkaar wilt krijgen: een veilige en open communicatie.
Voorbeelden van acties in een participatieve praktijk:
-

Houd regelmatig individuele gesprekken, juist ook over wat goed gaat.

-

Gebruik individuele vragenlijsten (vrijwillig, indien nodig anoniem).

-

Organiseer workshops om op een creatieve manier zaken zoals de planning van het seizoen

-

Houd groepsgesprekken waarin ook ieders kwaliteiten benoemd worden.

en doelen daarbij op tafel te krijgen en samen te bespreken wat er moet gebeuren om de
doelen te bereiken.
o

Gebruik bv een moodboard of een flip-over om interactie te bevorderen.

o

Doe steeds een snelle feedbackronde met positieve opmerkingen en eventuele
problemen die je na elke training kunt gebruiken, bijvoorbeeld tijdens het stretchen
enz.
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Tip: organiseer een praktijkweek “Jij bent aan zet” waarin de jongeren als trainer/coach optreden.

Zij plannen en organiseren de trainingen en verzinnen alle trainings- en oefenvormen die week. Zij
zullen zich gezien en gehoord woelen en de trainer/coach kan nieuwe ideeën opdoen en merkt

nog beter wat zij willen. In onze ervaring is erg de moeite waard en een win-win situatie voor de
sporters en de trainers en coaches!

Stap 2. Verzamel de meningen en ervaringen van de jongeren op de gekozen manier
Richt je daarbij vooral op de sterke punten en oplossingen!
Voorbeeldvragen voor individuele gesprekken:
o
o
o
o

Hoeveel keer per week zou je willen trainen en hoelang mag een training duren?
Wat is het leukste aan de trainingen?

Wat zou je willen veranderen aan de trainingen of aan jouw sportdeelname?

Hoe zouden jouw droomtrainingen eruitzien? Wat zou de eerste stap zijn om dat te
bereiken?

o

Wat motiveert jou om te sporten en waarom heb je juist deze sport gekozen?

o

Wat zijn jouw sterke punten als sporter en als teamlid? Wat zijn de sterke punten van het
team? Wat wil je leren om het beter te doen? Wat moet het team beter doen?

o
o

Hoe wil je dat ik als trainer / coach jouw leerproces en betrokkenheid bij sport ondersteun?

Stel je het komende seizoen voor en denk na over een aangenaam seizoen. Kan je
beschrijven hoe dat eruitziet? Wat vind je belangrijk?

o

Is er iets waar je tegenop ziet of waar je je zorgen over maakt?

o

Is er nog iets wat je wil bespreken?

Groepsgesprekken en workshops voor en/of na het sportseizoen
o

Een heel team of een groepje jonge sporters kan bijvoorbeeld de doelen voor het komende

seizoen opstellen en de acties die daaruit voortvloeien samen met de trainer of coach
bespreken. De trainer/coach kan de betrokkenheid van alle jongeren stimuleren, zodat
iedereen zijn stem kan laten horen en invloed heeft.
o

Kies hiervoor bij voorkeur creatieve manieren zoals mindmappen, een jamboard, tekenen,
foto‘s of een flap met post-its.

Stap 3. Bespreek de uitkomsten van de gesprekken met de jongeren

Het is nuttig voor de trainer/coach en voor de jongeren om te horen welke beslissingen worden
genomen op basis van de verzamelde informatie en welke veranderingen er kunnen komen en het
hier met elkaar over te hebben. De jongeren hebben het recht te horen wat er met hun informatie
is gedaan, omdat dat vertrouwen geeft dat er naar hen geluisterd wordt, ook als ze niet in alles hun
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zin (kunne) krijgen. Het betrekken van jongeren bij de besluitvorming betekent echter niet dat de
kinderen zelf kunnen beslissen. De volwassenen zijn er verantwoordelijk voor dat er besluiten
genomen worden die gebaseerd op de belangen van alle betrokkenen. Zorg er altijd voor dat je de

anonimiteit die je toegezegd hebt ook. Als je die toezegging niet nakomt, is het vertrouwen ernstig
geschaad en dat is juist de basis onder deze manier van werken.
In stap 3 verzamelt de trainer/coach feedback over de praktijk en wordt nagedacht over de
noodzakelijke veranderingen voor het vervolg. Het belangrijkste aspect van het werken in stap 3 is

“Doe wat je zegt en zeg wat je doet”. Je kan alleen eerlijke feedback en betrokkenheid verwachten
als je zelf ook duidelijk bent in wat je doet en waarom je dat doet. Open en gelikwaardoge
communicatie dus!

Het is IDEAAL als deze participatieve praktijk tot gevolg heeft dat actieve betrokkenheid van de
jongeren optimaal mogelijk is en dat dit deel uitmaakt van de dagelijkse omgang met de jongeren.

Het zou de standaard manier van werken moeten worden in de dagelijkse praktijk van de sportclub.
Door de betrokkenheid van jongeren te bevorderen met deze participatieve praktijk, kan de
trainer/coach optimaal aansluiten bij de behoeften en interesses van de jonge sporters, zodat zij

ideaal leren en plezier hebben en hun motivatie houden. Laat dit inspireren tot empowerment voor
iedereen.
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Samen werken aan een veilig sportklimaat
Betrokkenheid en teambuilding

Geschreven door Arne Öhlknecht & Stefanie Peichler, SPORTUNION Steiermark, Oostenrijk en
Anita Ahlstrand & Pekka Anttila, Metropolia UAS, Finland

Een van de belangrijkste elementen voor jonge sporters om deel te nemen aan sportactiviteiten is
het gevoel ergens bij te horen. Deze blog opent het onderwerp HOE de coach de teambuilding kan

ondersteunen, een positieve en veilige trainingssfeer kan creëren en vreugde en een goede
teamgeest aan de trainingssessies kan geven.

Het gevoel ergens bij te horen in het team is een van de belangrijkste redenen waarom jonge
sporters gemotiveerd blijven en aangehaakt blijven bij de club i.p.v. te stoppen met sportactiviteiten.
Een trainer of coach van jonge sporters heeft een grote verantwoordelijkheid als het gaat om

teambuilding en betrokkenheid bij jonge sporters. Een goede teamgeest en een veilige
trainingssfeer brengen een gevoel van verbondenheid en vreugde, niet alleen voor de jongeren,
maar ook voor hun trainers en coaches.
“Mijn ervaring is dat er drie belangrijke redenen zijn waarom jongeren niet afhaken:

1.

groepsdynamiek en sociale omgeving;

3.

de geografische afstand tussen huis en trainingshal.

2. coach als betrouwbaar persoon;

Nou, de laatste kan ik niet beïnvloeden, maar de eerste twee zijn mijn plicht om te vervullen. ”

-

Coach Michael van het U14 Handball Girls-team bij de sportclub UHC Graz -

Relaties opbouwen en een team bouwen
Het deelnemen een activiteit bevordert niet automatisch inclusie of een gevoel van verbondenheid.
Betrokkenheid ontwikkelt zich stapje voor stapje tot een relatie tussen het individu en de

gemeenschap en de voorwaarden hiervoor worden gecreëerd door het ondersteunen van zowel het

individu als de gemeenschap. Het opbouwen van een relatie tussen trainer of coach en sporter is
gebaseerd op vertrouwen en wederzijds respect. Als de trainer/coach vertrouwen en respect toont

voor de jonge sporters, reageren de zij op dezelfde manier. Gevoeligheid voor de behoeften van het
team en de individuele sporter is een belangrijke kwaliteit van de trainer/coach.
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Het helpt als je de jongeren individueel kent, de tijd neemt om vooral de nieuwe sporters te leren
kennen en zich welkom te laten voelen. Hierdoor worden de teamgeest en cohesie vergroot. Als hij

zijn sporters kent, kan de trainer/coach belangrijke signalen oppakken, zoals veranderingen in
gedrag en gevoelens of beperkte betrokkenheid bij de activiteiten. De trainer/coach kan dan snel
reageren door te vragen of de sporter iets zou willen bespreken.

Voor jonge sporters bieden de sportactiviteiten de mogelijkheid om hun communicatie- en
samenwerkingsvaardigheden te ontwikkelen. De trainer/coach fungeert daarbij als (rol)model voor

een goede manier van overleggen en hij begeleidt de jongeren bij de ontwikkeling van
verantwoordelijk en respectvol gedrag. Een goede trainer/coach betrekt iedereen bij het gesprek
en bij het delen van gedachten.

Praktische tips voor de coach
Tijdens de training:
-

-

-

Gebruik teambuildingactiviteiten aan het begin en einde van de trainingssessies (zie
hieronder).

Bedenk samen met de jongeren een welkomstritueel (juichen in de groep bijvoorbeeld).
Moedig hen veel aan en geef positieve feedback tijdens de trainingen: het is motiverend

om te horen dat je ergens goed in bent! Bedenk echter dat er verschillende manieren
zijn om dit te doen en dat iedereen een andere aanpak nodig heeft.

Wissel steeds de samenstelling van de tweetallen en kleine groepjes om de vorming van
'kliekjes’ te voorkomen.

Geef het team de mogelijkheid om mee te beslissen en hun ideeën in te brengen.

Bied regelmatig activiteiten `gewoon voor de lol’ en geef vrijheid om te kiezen uit veel
verschillende activiteiten.

Maak voor iedereen momenten van succes mogelijk en daag de jonge sporters op een
goede manier uit door oefeningen te bieden die niet te gemakkelijk en niet te moeilijk
zijn.

Houd open discussies en zorg dat jouw interesse in het leven van jongeren en dingen
die hen inspireren duidelijk is.

Gebruik open vragen om ervaringen naar boven te halen:
o
o

Wat ging er vandaag goed?

o

Hoe kunnen we het nog beter doen?

o
o
-
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Waar zijn we samen geslaagd?

Hoe heb je de teamgenoten vandaag geholpen?
Hoe hebben anderen u vandaag geholpen?

Gebruik korte feedbackgesprekken aan het einde van elke training en bied de jongeren
de mogelijkheid om hun mening te geven en hun gevoelens te uiten en te leren hoe ze

elkaar op een empowerende manier feedback kunnen geven (denk ook hier aan open
vragen).
-

Praat bij conflictsituaties met het hele team en geef alle betrokkenen de kans hun
mening en gedachten te vertellen. Als dat nodig is, praat dan eerst met een individuele

sporter, daarna samen met andere betrokkenen en dan met het hele team en desnoods
met ouders.
Voor en na trainingen:
-

Stel samen met de sporters basisregels op.

-

Neem de tijd om met de jongeren te praten, ook over onderwerpen die de sport of

-

-

Vraag regelmatig om feedback op de trainingen, activiteiten en de coaching.

training niet direct aangaan: hoe gaat het met schoolwerk? Hoe is de situatie thuis? Wat
doe je buiten de trainingen met je vrienden?

Geef iedereen de kans om zich op een bepaald moment “de jongere van de dag / de
ster van het team” te voelen en besteed aandacht aan bijzondere situaties. Bijvoorbeeld:

elke verjaardag kan een jongere een verjaardagstaart meenemen naar de
trainingssessie en na de training bij elkaar zitten om te vieren.
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Buiten de trainingen:
-

-

Organiseer bijvoorbeeld iedere maand of drie keer per jaar gemeenschappelijke
evenementen buiten de normale trainingen (zomerfeest, folkfestival, wandeltocht,
carnaval, ouder&kindtoernooi ...).

Laat alle sporters zich onderdeel voelen van de hele club (teamfoto's, teamkleding,
stickers, goodies).

Presenteer teamleden op de webpagina / sociale media (uiteraard AVG-proof).

Teambuildingactiviteiten gebruiken in training
Teambuildingsactiviteiten hebben veel voordelen. Bijvoorbeeld een hoger gevoel van eigenwaarde,
meer plezier, betere samenwerkingsvaardigheden, vergroting van de sociale acceptatie en ook

optimaliseren van de sportieve prestaties. Uit onderzoek blijkt dat ook coaches merken dat hun

motiverende en communicatieve vaardigheden met de jongeren zijn verbeterd door gebruik te
maken van de teambuildingactiviteiten.

“Wanneer een van de meisjes in mijn team haar verjaardag viert, nemen we 10 minuten van onze
60 minuten durende training om samen te vieren en wat cake te eten. Elke keer kan ik zien dat
dit hen met elkaar verbindt. '

Coach Michael van het U14 Handball Girls-team bij de sportclub UHC Graz

-

Teambuildingsactiviteiten bevatten vaak probleemoplossende taken. Deze taken vereisen:
-

Betrokkenheid van elk teamlid

-

Het delen van ideeën

-

Naar elkaar luisteren
Communicatie

Samenwerking

Als teambuilding goed aangeboden wordt, geeft het de jongeren en hun trainers/coaches positieve

ervaringen en veel plezier, vertrouwen en acceptatie en opent het de deur voor levenslange
vriendschappen en gedenkwaardige ervaringen.
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Veilige en vertrouwde sfeer in teambuilding
In een veilige sfeer kun je fouten maken en het opnieuw proberen, zonder bang te zijn voor straf of

een buitenstaander te worden. Het bevorderen van een veilige en ondersteunende sfeer tijdens
sportactiviteiten gaat ook over het uitdagen om met nieuwe vaardigheden te experimenteren. Dan
schamen de jonge sporters zich niet als het even niet lukt. Wanneer ze zich veilig voelen, kunnen

‘gewoon’ nieuwe dingen proberen en daarbij aangeven wat ze ervan vinden. Omdat ze zich geen
zorgen hoeven te maken over wat anderen denken als het even niet lukt. Een mooi perspectief!
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Blijf warm en geniet van de sport!
Warming up en teambuilding
Geschreven door Kamila Czajka en Grzegorz Zurek AWF Wroclaw en Jacek Stodolka AZS AWF
Wroclaw, Polen

Het basiselement dat aan het begin van de trainingen voorkomt is een warming-up. We kennen

allemaal de belangrijkste doelen en het belang van de warming-up. Ben je je er als trainer of coach

voldoende van bewust dat je juist tijdens de eerste minuten van de trainingen een positieve sfeer
kan creëren? Waarom niet juist ook de warming-up gebruiken om de jonge sporters te
enthousiasmeren en samen de teamgeest op te bouwen?

Het belangrijkste doel van deze blog is het stimuleren van een innovatieve kijk op de warming-up

als onderdeel van training7. Naast goed uitgevoerde oefeningen die het lichaam voorbereiden op
inspanning, moet er ook ruimte zijn voor teambuildingactiviteiten, die steeds meer wordt benadrukt
als een sleutelfactor in goede trainingspraktijken. Lees hierover meer in de blog: sociale binding en
teambuilding.

7

Noot van de vertaler: in dit Europese project gaat het ook om het uitwisselen van good practices tegen de

maatschappelijke achtergrond van de deelnemende landen. Hierdoor worden ook de verschillen tussen de nationale

opvoedings- en sportculturen duidelijk. We respecteren deze verschillen en lezen ieders bijdrage vanuit de context van
waaruit deze is geschreven. Pas dan kan de meerwaarde van de inhoud binnen de Nederlandse sportwereld begrepen
worden.
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Wat zijn de voordelen van een goede warming-up?
We hebben ervaren trainers gevraagd wat de voordelen zijn van een goede warming-up. Dit zijn hun
reacties:

"Een goede warming-up is een rustige start en een geleidelijke toename van de intensiteit. Dit is
een reeks repetitieve oefeningen. Ik begin de warming-up met oefeningen voor de bovenste
ledematen, vervolgens de onderste ledematen en de romp. Aan het einde van de warming-up,
vraag ik de kinderen een leuk spel te kiezen of ik stel er een voor. "

-

Coach Magdalena, 39 jaar, atletiek -

"Een goede warming-up is volgens mij: 1. het lichaam voorbereiden op de inspanning, de
capaciteit vergroten, 2. blessures voorkomen, 3. mentaal voorbereiden op competitie en het
zenuwstelsel dienovereenkomstig stimuleren.”

-

Coach Michael, 32 jaar, schermen -

Vergeet het onderwijsaspect niet!
Een goede coach moet ernaar streven jonge sporters de juiste opbouw van de warming-up en de

juiste oefentechniek in de juiste volgorde te leren. Als kinderen van jongs af aan leren hoe ze goed
moeten opwarmen voordat ze gaan sporten, wordt dit een automatisme. Wist je dat een goed

uitgevoerde warming-up de spiertemperatuur met 2-4 ° C verhoogt, wat de spierkracht tot 15-20%
verhoogt?

Hoe moet een goede warming-up eruitzien?
Theoretische kennis van vele aspecten van een goede warming-up is voor iedere trainer of coach
een belangrijke achtergrond. Om jonge sporters positief te laten staan t.o.v. de warming-up,

moesten we weten wat zij hiervan vinden. We stelden hen een vraag: hoe zou een goede warmingup eruit moeten zien?
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Dit zijn de antwoorden die we hebben gekregen:
“Een goede warming-up warmt de spieren op voordat je verder gaat trainen, zodat er geen
blessures optreden. Een goede warming-up is er een waarin ik technische basisoefeningen in een
bepaalde volgorde doe. Ik doe ze graag alleen, niet in paren of teams omdat ik tevreden ben als
ik ze heel goed en nauwkeurig kan doen. Ik vind het ook leuk om warming-up te doen, het is
energiek, stimulerend en leuk. ”

-

Zuzia, 11 jaar, atletiek

“Een goede warming-up is een heleboel verschillende oefeningen die ons op weg helpen. Een
goede warming-up moet met wat plezier beginnen en mag niet te lang duren."

-

Filip, 11 jaar, voetbal

“Een goede warming-up is een zorgvuldig herhaalde oefening waarbij spieren snel werken en
flexibel worden. De warming-up wordt gedaan om de spieren op te warmen zodat er geen
blessures ontstaan. Een goede warming-up is ook speels. Dit is belangrijk voor kinderen want het
geeft hen bewegingsplezier in de groep .”

-

Max, 13 jaar, schermen

Uit deze uitspraken kan geconcludeerd worden, dat jonge sporters kennis hebben van de structuur
van de warming-up en het fundamentele belang ervan voor training. Ze accepteren de geplande
oefeningen in de warming-up volledig, maar ze verwachten ook plezier te hebben, wat een element
is dat hen vreugde en bewegingsvrijheid geeft.

De praktijk van training en coaching: warming-up en teambuilding
Hoe betrek je jonge sporters nog meer bij de warming-up? Het antwoord op deze vraag ligt in ieder

geval bij het stimuleren van hun interne motivatie, zowel om de oefeningen uit te voeren als om
samen te werken in het team. Hoe kunnen deze doelen worden bereikt? Kennis van teambuilding

kan helpen! Deze kennis leidt tot het toevoegen van theoretische en praktische activiteiten aan de
warming-up. Voorbeelden van activiteiten die vooral een theoretisch accent hebben zijn:
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Interne motivatie stimuleren

Om meer inzicht te geven in de meerwaarde van de warming up kan de trainer of coach gesprekken
voeren om de betrokkenheid bij de warming-up te vergroten. Stel bijvoorbeeld vragen als “Waarom

doen we eigenlijk een warming up?”, “Heeft het ook meer nut dan alleen lichamelijk?”, “Waarom

zouden we het samen doen?” en “Wat zijn de voordelen van teamwork?” Het is het beste om dit te
doen als onderdeel van de introductie van de training, nog vóór de warming-up.

Praktische tips voor coach bij teambuilding tijdens de warming-up
o

Voeg een speelse vorm toe aan de warming-up die de jonge sporters dichter bij elkaar

brengt. Het stimuleren van een goede samenwerking zal een positieve invloed hebben op
de bereidheid van iedereen om de teamspirit te vergroten. Hierdoor zullen de jongeren meer
in dienst van het team handelen.
o

Om het wederzijds vertrouwen te vergroten kan je in de warming up opdrachten geven voor
tweetallen of kleine groepjes. Het effect is nog groter als er steeds gewisseld wordt van
samenstelling van de tweetallen of de groepjes.

o

Laat de jongeren sportkleding dragen met het clublogo of zorg ervoor dat de deelnemers

aan de sportactiviteiten op dezelfde manier gekleed zijn. Dit kan leiden tot:
ü Creëren van een band en het gevoel deel uit te maken van het team.

ü Opheffen van sociaal-economische verschillen tussen kinderen, waardoor iedereen
gelijke kansen krijgt om te sporten.

ü Verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van training.
o

Kijk of er jongeren in de groep zijn die leiders willen worden en wijs hen extra taken toe. Laat
ze hun plaats in het team zien en leg aan de groep uit wat hun rol in het team zal zijn.

o

Als er jonge sporters in de groep zitten met een lager niveau van motorische of

communicatieve vaardigheden, neem dan passende maatregelen om hen te helpen volledig
in het team te functioneren, bijvoorbeeld:

ü Bespreek het feit dat iedereen een belangrijk onderdeel van het team is.

ü Geef ook hen een taak die goed bij hen past. Zorg ervoor dat iedereen gezien en gehoord
wordt.

o

Geef als coach het goede voorbeeld en blijf actief betrokken bij de warming-up door de
taken samen met de groep uit te voeren. Dit heeft een sterke onderlinge band, ook tussen

sporters en trainers, coaches tot gevolg. De intrinsieke motivatie van de jongeren zal
vergroot worden en ze zullen meer betrokken raken bij de taken die tijdens de warming-up
worden uitgevoerd.
Een goede warming up met zo veel mogelijk gebruik van activiteiten die de teamspirit bevorderen,
een krachtig middel op vroege sportuitval te voorkomen!
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Een brede benadering van de jonge sporter

Geschreven door Anna Bachrata en Radim Kominek (beiden van Bulldogs Brno) en Dagmar Heiland
Travnikova (Masaryk Universty), Tsjechië

Het is algemeen bekend dat regelmatige lichaamsbeweging leidt tot een gezonder en gelukkiger
kind. Moderne trainers, coaches en ouders kennen de positieve effecten van sport en bewegen op
hun kinderen op fysiek, psychisch en sociaal gebied. Helaas houden lang niet alle sportclubs

voldoende rekening met de behoeften van de jonge sporters en stellen ze vaak prestaties en een
hoge trainingsbelasting boven de algemene ontwikkeling van motorische vaardigheden,
bewegingsplezier of gezondheid. Als je meer wilt weten over de belangrijke aspecten van een brede
benadering van jonge sporters, dan is deze blog precies iets voor jou!

Het belang van bewegen voor een gezond leven
Lichamelijke activiteit speelt een zeer belangrijke rol in de gezondheid van iedereen, zowel

preventief als curatief, als oplossing voor verschillende gezondheidsproblemen. De bekende
ziektebeelden die door lichamelijke activiteit kunnen worden beïnvloed zijn onder meer hart- en

vaatziekten en diabetes. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft onvoldoende lichaamsbeweging
gedefinieerd als de vierde belangrijke risicofactor voor vroegtijdig overlijden en het ontstaan van

ziekten op mondiaal niveau. Het is een moeilijk te accepteren feit dat oudere generaties in hun leven
veel actiever waren dan de huidige generatie jongeren.
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De huidige jeugd mist de grondbeginselen van atletiek-, gymnastiek- of balsportspellen die in het

verleden veel voorkwamen, niet alleen bij de lessen lichamelijke opvoeding op school. De
belangstelling van kinderen voor sport en bewegen neemt helaas af, samen met de belangstelling
van veel leerkrachten.8

Het gebrek aan natuurlijke beweging wordt vaak vervangen door gestructureerde vrijetijdsclubs,

waar de coaches vaak moeten werken met kinderen die de bovengenoemde motorische
basisprincipes missen. Een verkeerde lichaamshouding bijvoorbeeld op school en/of motorische
problemen zoals een gebrekkige bewegingscoördinatie spelen hierbij een rol. Dit heeft regelmatig
blessures en ongelukjes tot gevolg waardoor de problemen nog meer toenemen.

Preventie van blessures en gezondheidsproblemen
In Tsjechië moet elke jonge sporter die bij de sportbond is ingeschreven jaarlijks een sportmedische
keuring ondergaan. Het kind wordt gescreend met behulp van onderzoek dat zich specifiek richt op
belasting tijdens het sporten. Met deze test onderzoekt de arts de prestaties van de jongere in relatie
tot de hartfunctie. Tijdens deze controle wordt ook naar andere fysieke aspecten gekeken, maar
helaas vinden wij dit onderzoek niet voldoende.

Directe samenwerking met een fysiotherapeutisch centrum

Bij de floorballclub Bulldogs Brno zijn we ons ervan bewust dat sommige sportdisciplines,

waaronder floorball, vrij eenzijdig zijn. Daarom zijn we een directe samenwerking aangegaan met
een fysiotherapeutisch centrum. Ook onze jonge clubleden kunnen (vrijwillig) naar een
sportfysiotherapeut gaan. Als er problemen met bijvoorbeeld spieren of gewrichten geconstateerd
worden, krijgen ze oefeningen voorgeschreven.

“Onze club is zich bewust van de positieve impact van sportfysiotherapie. Niet alleen op de
topsporters, maar ook op kinderen en jongeren, binnen een systematische verbetering van hun
sportprestaties. Naast de blessurebehandeling richten we ons vooral op blessurepreventie en
herstel tijdens voorbereidende- en wedstrijdperiodes. Sporten onder begeleiding van
fysiotherapeuten leidt dus tot een gezonde manier van vrijetijdsbesteding in onze club.”

-

Voorzitter Bulldogs Brno -

Daarnaast worden in elke trainingssessie compensatie- en strekoefeningen aangeboden door de
fysiotherapeut. Zo trainen onze jongeren regelmatig onder medisch toezicht en kunnen onze
trainers en coaches hun kennis en vaardigheden hierin relatief gemakkelijk verder ontwikkelen. De

trainers en coaches ontvangen regelmatig extra scholing van de fysiotherapeuten. De

8

Noot van de vertaler: de schrijvers baseren zich hierbij op gegevens over de Tsjechische situatie, het is mijn indruk dat

dit niet geldt voor Nederland.
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fysiotherapeuten leveren ook een bijdrage aan de evaluatie van de medische toestand van de jonge
sporters en het werk van de coaches en trainers. Ze controleren of er jongeren zijn die een

individuele aanpak nodig hebben. Als dat zo is, raadplegen we de ouders en kunnen we een
gespecialiseerde huisarts aanraden.

“Het zou me heel gelukkig maken als sportende jongeren automatisch rekoefeningen en
compensatie oefeningen als een normaal onderdeel van de training zouden beschouwen om
daarmee het risico op spierbeschadiging of blessures te verkleinen. Met een goede
spiervoorbereiding en vermindering van disbalans in de spieren, zullen de spelers betere
sportprestaties kunnen leveren en zullen ze sneller en stabieler zijn in persoonlijke duels.
Ondersteuning van de ouders is nodig zodat zij thuis kunnen toezien of de gegeven oefening
juist gedaan worden. De specifieke oefeningen worden door de trainer of coach geselecteerd, na
overleg met onze fysiotherapeuten. Als er toch spier- of gewrichtsproblemen ontstaan, kunnen
de spelers therapie krijgen bij ons gespecialiseerd revalidatie-team.”

-

Iva, fysiotherapeut -

Bij deze vorm van samenwerking zien we ook een groot voordeel bij eventuele blessures. Als een

jeugdspeler geblesseerd raakt, kunnen we de informatie op een effectievere manier uitwisselen met
bewegingsspecialisten en weten we hoelang het herstel kan duren. Zowel de coaches als de artsen
weten precies waar ze terecht kunnen voor meer noodzakelijke achtergrondinformatie.

Niet alleen fysieke aspecten zijn van belang Als we het hebben over een totaal-benadering
(holistische zorg) van een jonge sporter, mogen we zeker het gebied van de psychologische

aspecten niet vergeten. Deze hebben een grote impact op gezonde en plezierige jeugdsport.
Tegenwoordig zien we een grote verschuiving in het denken over het belang van sportpsychologie,

niet alleen op topsportniveau. De ervaring leert dat atleten die regelmatig overleggen met een
deskundige op het gebied van sportpsychologie doorgaans beter scoren in hun sportdiscipline en
melden dat ze meer welzijn ervaren.

„We beseffen dat sport soms blessures of pijn kan veroorzaken als gevolg van de overbelasting
van de training. We zijn blij dat de zorg voor jongeren bij Bulldogs Brno wordt gedaan zoals het
is. Onze dochter kreeg onlangs problemen met haar knie, maar dankzij de bestaande
samenwerking van de club met een fysiotherapeut wisten we meteen wie we moesten
aanspreken. Na de fysio-controle kreeg ze helaas te horen dat ze tijdens de training even moest
stoppen met hardlopen. Maar de coach van onze dochter heeft de informatie rechtstreeks met
de fysiotherapeut gedeeld en daarom kan ze doorgaan met de trainingen, alleen met een beetje
aangepast trainingsplan.”

-

52

Een ouder -

Waar moeten we dan als basiscoaches rekening mee houden? Bij Bulldogs Brno denken we dat

jeugdsport een langdurig wederzijds leerproces is. Daarom raden we vooral veel empathie,
wederzijds respect en goede communicatie aan!

Wanneer kinderen naar de sportclub komen, wordt ook hun identiteit gevormd en al gauw gaat het
dan om het vergelijken van de prestaties en ook om de verschillen tussen de jongeren. Dit kan leiden

tot gevoelens van superioriteit of minderwaardigheid. Sporten geeft jongeren de kans om zichzelf
te uiten en uiteindelijk onafhankelijkheid te ontwikkelen. Tegelijkertijd kan het voor de jongeren

soms erg moeilijk zijn om opmerkingen van leeftijdsgenoten, coaches, ouders en andere
volwassenen niet direct op zichzelf te betrekken. Negatieve opmerkingen komen ook bij jongeren

vaak snel en hard binnen of het nu gaat om vaardigheden of meer om hun persoonlijkheid. Dit kan
gemakkelijk verkeerd begrepen worden als een aanval door degene die de opmerkingen plaatst.
Coaches en volwassenen moeten daarom zorgvuldig hun woorden kiezen als ze reageren op het

gedrag van de jongeren en vooral ook positieve zaken benoemen. Het is daarbij verstandig om ook
inzet, enthousiasme en betrokkenheid te benoemen en niet alleen de prestaties en het succes. Het
is raadzaam om balans te houden tussen (te) veel complimenten en (te) veel kritiek.

Maak de jeugdsport nog leuker!
Als we in staat zijn om aan de fundamentele psychologische behoeften van de jonge sporters te

voldoen en hen een motiverend klimaat te bieden tijdens de trainingen, wedstrijden en de
gemeenschappelijke momenten rondom deze activiteiten, kunnen we nog meer enthousiasme en
betrokkenheid bij de sport verwachten.

In de jeugdsport zien we vaak twee verschillende benaderingswijzen vanuit de trainers en coaches
gebaseerd op twee tegenovergestelde standpunten. Sommigen zijn van mening dat sport jongeren
helpt om teamwork-vaardigheden, zelfvertrouwen, veerkracht, moreel karakter en andere

persoonlijke sterke punten te ontwikkelen. Anderen zijn overtuigd van de duistere kant van
jeugdsport, in de overtuiging dat jonge sporters vooral agressieve eigenschappen ontwikkelen zoals

pesten en de noodzaak om hun tegenstanders op en naast het veld te domineren. In het algemeen

wijzen studies op drie belangrijke aspecten van sportparticipatie die een positieve invloed hebben
op de ontwikkeling en het plezier van jongeren tijdens sport: intensiteit, continuïteit en balans. Een
combinatie van deze drie biedt onze jonge sporters de grootste voordelen!

1. Intensiteit

Jongeren die meer tijd besteden aan sportactiviteiten hebben meer voordelen dan jongeren die

deelnemen aan lagere niveaus of helemaal niet. Met een grotere tijdsinvestering beheersen
jongeren de vaardigheden sneller en beter en ontwikkelt hun kennis van tactiek en strategie zich
tot een hoger niveau!

53

2. Continuïteit

De stabiliteit en duur van de deelname van jongeren in de puberteit is ook belangrijk. Studies
hebben aangetoond dat continuïteit in sportbeoefening effectiever is dan onderbrekingen in de
sportloopbaan. Jongeren die regelmatig de sportclub bezoeken, hebben ook meer mogelijkheden

om te communiceren met hun teamgenoten, wat belangrijk is om te leren omgaan met de
interpersoonlijke uitdagingen van het werken met anderen.

3. Balans

Niet makkelijk te bereiken, maar wel heel belangrijk. Probeer een evenwicht te vinden tussen het
sporten van de jongere en andere activiteiten. Niet alleen sport is een geschikte vrijetijdsbesteding.
Zoek, zeker als ouder maar ook als trainer of coach, actuele uitdagingen uit het dagelijks leven die

de jongeren aanmoedigen om een (maatschappelijke) identiteit te ontwikkelen en hun blikveld te
verruimen naar een wereld die verder gaat dan een spel van winnen en verliezen.

Laatste tips!
Communiceer vooral veel en duidelijk met de jonge sporters en stel ze vragen. Laat zien dat je niet
alleen om hun sportieve vaardigheden geeft, maar juist ook om hoe ze zijn! Lichamelijk, emotioneel,

cognitief en sociaal. Misschien hebben ze een keer geen goede dag en pas je dan aan: een spontane
ijsbreker of een grappig bewegingsspel zal dan waarschijnlijk een betere oplossing zijn dan een
geplande training op basis van techniekoefeningen. Wees niet bang voor experimenten.

Veel succes, vooral ook veel plezier en veel gelukkige kinderen die betrokken blijven op elkaar en
bij de club!

Verder lezen?
Meer weten over psychologische basisbehoeften en welzijn? Bekijk bijvoorbeeld de
wetenschappelijke bevindingen van Ryan & Deci die hun onderzoekswerk aan dit gebied wijden!
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Hoe gaat het?
Een mentormodel om de sportcoach te ondersteunen
Stina Kuhlefelt & Miika Niemelä, Icehearts en Anita Ahlstrand & Pekka Anttila, Metropolia UAS /
Finland

Wie heeft de verantwoordelijkheid voor de omgang van de coach met sporters en de wijze van zijn
of haar coachen? Hoe kan een sportclub een individuele juniorcoach ondersteunen en waarom is

deze clubondersteuning belangrijk? Deze blog introduceert een mentormodel dat door Icehearts

ontwikkeld is en onderstreept het belang van peer-support in het werk van hun ‘educators’9. Het
idee hierachter is, dat alleen een evenwichtige volwassene jonge sporters een goed gevoel kan
geven!

Icehearts is een concept dat werkt met vroege interventie ten behoeve van het kind, maar ook
voor sociaal werk, school en vrije tijd. Icehearts is gebaseerd op teamsport. Elk team maakt een
reis van 12 jaar van kindertijd tot volwassenheid.
De Icehearts-aanpak biedt langdurige, professionele groeiondersteuning voor kinderen die
extra zorg nodig hebben. Het team wordt geleid door een trainer die over professionele
vaardigheden beschikt om het team te leiden.

Het doel van het mentormodel van Icehearts is om de educators, zoals ze hun coach noemen, te
ondersteunen. De mentor is een andersoortige coach die ook lid is van het ondersteuningsteam van
Icehearts. Ieder Icehearts-team wordt geleid door een fulltime educator die ook de rol van coach

vervult in de trainingen. De Educator is een volwassene naast iedere jongere, in een fase als
opgroeien ook een uitdaging is.

Het mentormodel werkt als ondersteuning voor coaching in elke
sportclub
Regelmatige ontmoetingen tussen de mentor en de coach ondersteunen het vertrouwen van de

coach in zijn / haar mogelijkheden om met jonge sporters om te gaan. Het helpt de coach om
9

Noot van de vertaler: Icehearts noemt hun coaches ‘educator’. Letterlijk vertaald zou dat opvoeder zijn. In het

Nederlands wordt de aanduiding opvoeder hoofdzakelijk gebruikt voor de volwassenen die in de thuissituatie of de
professionele vervanging daarvan kinderen opvoeden tot volwassen zelfstandigheid. Hoewel er in Nederland

ongetwijfeld opvoedende aspecten te onderscheiden zijn aan het contact tussen coaches en jongeren op de sportclub,

is het niet gebruikelijk (speciale) trainers en coaches opvoeder te noemen. Daarom is ervoor gekozen om in deze blog de
aanduiding ‘educator’ niet te vertalen.
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bijvoorbeeld meer toegankelijk te zijn voor de jongere. Het is niet de taak van de mentor om
instructies te geven, maar om op te treden als een luisteraar die de coach helpt zich bewust te zijn
van zijn of haar eigen gedrag en dit te evalueren. Daarnaast is de mentor de collega-coach die het

vertrouwen in de eigen kracht stimuleert en de coach aanmoedigt om jonge sporters op een
respectvolle manier te coachen.

Zes feiten over het mentormodel van Icehearts
o
o
o
o

Het overleg vindt iedere vijf weken plaats.

De mentoring wordt zorgvuldig gepland om er zeker van te zijn dat het uitgevoerd wordt.
Iedere afspraak duurt ongeveer 60-90 minuten.

Dezelfde mentor blijft langere tijd in functie zodat er vertrouwen ontstaat en het proces niet
onderbroken wordt.

o

Het gesprek is zowel doelgericht als ontspannen.

o

De checklist dient als basis voor discussie.

Checklist
o
o

Hoe gaat het?

Hoe staat het met je welzijn op een schaal van 1 tot 10? Is er iets veranderd t.o.v. de vorige
keer? Wat heb je eventueel op een andere manier gedaan?

o
o

Hoe ziet jouw jaarplan eruit? Welke extra activiteiten staan er op het programma?
Is er behoefte aan scholing?

o

Krijg je voldoende ondersteuning bij je coaching?

o

Kan je je coaching voldoende zelf sturen of heb je begeleiding vanuit de club nodig?

o

Heb je wensen of vragen aan de club?

o

Is er nog iets dat je wilt bespreken?

Hoe gaat het?

In Icehearts hangt het gevoel van empowerment nauw samen met het gesprek tussen de educator
en de mentor. Empowerment begint altijd met het in overweging nemen van de doelen en

uitgangspunten van de ander. Het moment van bespreken is een persoonlijke ervaring. De

startvraag 'Hoe gaat het?' is in feite de belangrijkste vraag en een eerlijke antwoord daarop is de
essentie van het mentorgesprek. Het is ook belangrijk om te bespreken hoe het met de educator
gaat in het dagelijkse leven buiten de activiteiten van club.
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Empowerment is een proces dat regelmatige ontmoetingen vereist en stil staat bij de problemen

die de coach belangrijk vindt. Gehoord worden heeft een positief effect op het gevoel van
eigenwaarde en het handelen van de coach. Het is belangrijk om de sterke punten van de coach te
benadrukken en hem / haar te zien als een waardevol en uniek persoon.

'Ik voelde dat ik was gezien en gehoord. Ik heb een aantal goede tips gekregen over waar ik
informatie kan vinden over mijn job / jobverantwoordelijkheden. Ik kreeg ook feedback en
spirituele steun voor een klein "niet zo leuk evenement" dat mij overkwam. Ik had met veel
dingen te maken die ik niet met het hele team zou willen delen. Dit is goed om door te gaan! '

-

Educator van Icehearts -

Hoe de ander te benaderen, welke woorden te kiezen?
Het gevoel gezien en gewaardeerd te worden zit in kleine dingen die de mentor kan doen.
-

Focus op het gesprek, kies een rustige plek en zet bv de telefoon uit.

Toon oprechte interesse in je opmerkingen en ondersteun dit met je houding en
gezichtsuitdrukking; kijk in de ogen van de ander en geef hem smile als dat past.

Geef positieve feedback, bemoedig de ander en zeg hardop waar de coach succesvol in
is geweest.

Geef de coach tijd en ruimte in het gesprek.

Vertrouw op het proces, er is niet voor alles een onmiddellijke oplossing.
Gebruik je eigen persoonlijkheid en sterke punten in het gesprek.

Ervaringen met het mentorschap
-

“Je leert jezelf kennen, bijvoorbeeld wanneer je herhalingen ziet in je eigen gedrag en je leert

-

“Je leert de signalen van overbelasting herkennen en je ontdekt waar je dan overal hulp bij

-
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in te zien wanneer het tijd is om gewoon even door te ademen."
kan krijgen.”

"”e word je meer bewust van je keuzes; gebruik maken van iemands sterke punten is een
brug naar samenwerken met anderen."

Ervaringen van Icehearts-educators
Regelmatig mentorschap werkt op veel manieren:
-

Een meer holistische kijk op iemands eigen gedrag en werkomgeving.

-

De wens om kennis met anderen te delen.

-

Een beter begrip van de effecten van iemands gedrag en zijn handelen.
Verlangen om met anderen om te gaan en naar anderen te luisteren.
Betere acceptatie van verschillende typen mensen en verschillende benaderingen.

© Jonathan Kuhlefelt

58

De rol van ouders in de sport

Anna Bachrata & Radim Kominek, Bulldogs Brno en Dagmar Heiland Travnikova Faculteit
Sportstudies, Masaryk University, Brno, Tsjechië

Heb je te maken met passieve ouders zonder interesse in de sport van hun kinderen? Of het
tegenovergestelde: moet je ouders vragen om te stoppen zich te bemoeien met jouw coaching? In

deze blog beschrijven we de verschillende manieren waarop we ouders betrekken bij de Bulldogssportclubgemeenschap, zodat ze zich belangrijk, nuttig en ondersteunend voelen. Omdat we
hetzelfde doel hebben: gelukkige en gemotiveerde jongeren die plezier hebben in bewegen!

Ouders als model voor hun kinderen
De familie is de basis van een succesvol professioneel leven of de sportcarrière van een jongere. De

ouders10 kunnen heel specifiek bijdragen aan het vervullen van de zinvolle leerbehoeften van hun
kind. Ouders fungeren als een rolmodel voor gedrag en als een idool dat moet worden nagebootst
en gevolgd.11 Ze zijn de natuurlijke autoriteit voor hun kinderen. Ze hebben een grote invloed op de

houding van hun kinderen ten opzichte van beweging en sport. Ongetwijfeld vormen ouders een
belangrijke ondersteunende factor in de jeugdport.

Beweging is een biologische behoefte van jonge kinderen, die na de basisschoolleeftijd vaak

afneemt. Dit kan worden veroorzaakt door een ongepast oudermodel. In veel gevallen kunnen
ouders hun kinderen positieve gewoonten en attitudes aanleren die belangrijk zijn in het leven. Een

van deze gebieden betreft een gezonde levensstijl, voeding en lichaamsbeweging. Als ouders niet
gewend zijn om hun vrije tijd actief door te brengen en te sporten, is het zeer waarschijnlijk dat hun

kind in de toekomst dezelfde levensstijl zal hebben. Ouders hebben een belangrijke rol bij het

vergroten van de sportieve kansen van jongeren, bijvoorbeeld door het bieden van de nodige
financiële en logistieke ondersteuning.

Het is algemeen bekend dat ouders met hun kinderen moeten wandelen, fietsen en zwemmen. We
hebben het hier echt niet alleen maar over topsportprestaties, het gaat om de ontwikkeling van

kinderen en jongeren. Wanneer hebt u voor het laatst met uw kind(eren) samen gespeeld, gesport
of gewoon ‘iets bewegends’ gedaan?

10
11

Lees voor ‘ouders’ ook verzorgers of andere volwassenen die het kind of de jongere begeleiden naar volwassenheid.

Noot van de vertaler: in dit Europese project gaat het ook om het uitwisselen van good practices tegen de

maatschappelijke achtergrond van de deelnemende landen. Hierdoor worden ook de verschillen tussen de nationale

opvoedings- en sportculturen duidelijk. We respecteren deze verschillen en lezen ieders bijdrage vanuit de context van
waaruit deze is geschreven. Pas dan kan de meerwaarde van de inhoud binnen de Nederlandse sportwereld begrepen
worden.
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Betrokkenheid van ouders bij de sport van hun kind
Ouders zijn meestal de belangrijkste socialiserende factoren bij de ontwikkeling van kinderen. Zij

leren hun vaak de eerste stappen met betrekking tot sportvaardigheden en veel topsporters
benadrukken de ondersteunende invloed van hun ouders tijdens hun carrière. Ouders die zelf

actieve sporters zijn (geweest), kunnen in eerste instantie optreden als de ‘coach’ van het kind en
zijn zeer toegewijd aan de loopbaan van hun kinderen. Ze investeren geld, tijd en emotionele steun
in hun kinderen.

Te veel of te weinig interesse?

De ouderbetrokkenheid bij sport varieert van een gematigde houding tot overbetrokkenheid of juist
de vrijwel volledige afwezigheid van enige belangstelling. Terwijl gematigde betrokkenheid een
sportcarrière lijkt te vergemakkelijken, kunnen zowel ongeïnteresseerde ouders als te
geëngageerde ouders een verstorende rol spelen.

Jonge sporters met ongeïnteresseerde ouders zullen van huis uit waarschijnlijk niet de nodige
materiële en/of emotionele steun krijgen die hen in staat zou stellen hun sportcarrière verder vorm
te geven. Zij zullen mogelijk eerder stoppen met sporten, tenzij ze het geluk hebben dat dit gemis

gecompenseerd wordt door steun van andere autoriteiten, zoals leraren of coaches. Aan de andere

kant klagen jongeren met overbetrokken ouders niet over een gebrek aan interesse, maar ervaren
ze in plaats daarvan een hoge mate van druk. Een actieve ouderbetrokkenheid kan kinderen ook
doen vermoeden dat ze de investering in tijd, moeite en geld van ouders moeten ‘terugbetalen’.

Als trainer of coach kan je de ouders van de jonge sporters vriendelijk en duidelijk vertellen dat -als

ze willen aanmoedigen zonder druk uit te oefenen- ze zich minder zouden kunnen bemoeien met
het coachen van hun kind, dat ze geen verantwoordelijkheid hebben voor de inhoud van de
trainingen en ons beter met rust kunnen laten als we met de jonge sporters aan de slag zijn. Tijdens

onze trainingen of wedstrijden moeten we vaak problemen oplossen met emotionele ouders die

vanaf de tribune tegen hun spelende kind schreeuwen. Regelmatig bemoeien ouders zich met de
scheidsrechter. Dit is altijd een heel ongemakkelijk moment voor zowel het kind als de coach.

Ouders binnen de sportvereniging
In onze floorballclub Bulldogs Brno richten we ons samen met de ouders op het begeleiden van
jonge sporters en het opvoeden van onze ‘sportkinderen’ tot goede mensen. Daarom moeten we
samenwerken. Voor de trainer/coach is het vertrouwen en de steun van ouders erg belangrijk. We

willen samen met de ouders een vriendelijke gemeenschap creëren, waar we de ouders niet alleen

zien als degenen die de contributie voor hun kind betalen en hun kind brengen en halen.
Integendeel, de ouder is een cruciale schakel in de motivatie van het kind en neemt op die manier

actief deel aan het clubleven. We vragen de ouders om op hun manier een bijdrage te leveren aan
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onze club - de plek waar hun kinderen veel tijd doorbrengen – en stimuleren en steunen hen hierbij.
Hoe we dat doen?

Pre-season meetings

Aan het begin van elk seizoen organiseren we voorseizoenbijeenkomsten van trainers, coaches en
ouders van de jongeren in elke leeftijdscategorie. Ze worden aan elkaar voorgesteld; de coaches

evalueren het afgelopen seizoen en het trainingswerk en stellen doelen voor het komende seizoen
voor. Ze vertellen de regels en afspraken en leggen uit hoe de communicatie met de kinderen en
hun ouders werkt. Daarna volgt een discussie die leidt tot gemeenschappelijke ideeën en plannen.
“Terugkerende activiteiten en evenementen (zoals de oudertrainingen en de ouderraad) zijn een
ideale gelegenheid om de positieve houding van de ouders ten opzichte van de Bulldogs Club
op te bouwen en te ondersteunen en ook om nieuwe ideeën te genereren om het functioneren
van de club te verbeteren. Tijdens onze discussies praten we vaak over onderwerpen die primair
tot één doel leiden: het creëren van een motiverende omgeving voor de sport en sociale
ontwikkeling van onze kinderen. Voor mezelf gesproken, ik ben erg blij om deel uit te maken van
deze community en ik vind het geweldig dat onze community samen een floorball-leven leidt! ”

-

Tonda, een ouder van een Bulldogs-jongere -

Ouderraad

Vertegenwoordigers vanuit deze ouderbijeenkomsten worden gekozen in de ouderraad, met wie
een delegatie van het kader van de club meerdere keren per jaar overlegt. De voorzitter van de club,

de hoofdcoach, een marketingspecialist en bestuurs- of commissieleden die verantwoordelijk zijn
voor bijvoorbeeld juridische zaken of materiaal en sportuitrusting nemen ook deel aan de

bijeenkomsten met de ouderraad. De clubvertegenwoordigers presenteren belangrijke kwesties

aan de ouders en verzamelen feedback. Dankzij deze bijeenkomsten worden nieuwe projecten
georganiseerd, zoals het groepje dat een nieuw ontwerp voor de Bulldogs-sporttas maakte of een
commissie die een outlet met tweedehands floorball-materiaal organiseerde.

Speciale trainingssessies voor ouders

Naast het delen van informatie organiseren we ook meerdere keren per jaar speciale trainingen voor
ouders. Trainers en coaches nodigen de ouders uit die dan samen met hun kinderen een training

krijgen. Voor de kinderen zijn deze trainingen heel speciaal. Ze willen laten zien wat ze kunnen en
ze zijn veel gemotiveerder dan tijdens een normale training, als ouders gewoon op de tribune van
de sporthal zitten. Deze speciale trainingen vinden meestal tweemaal per seizoen plaats. Door deel
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te nemen aan deze trainingen tonen de ouders hun belangstelling en hun actieve benadering van
sport en een gezonde levensstijl.

“Ik heb twee dochters van 10 en 12 jaar en ze spelen allebei floorball. Ik vind het leuk om de
floorballspellen op te nemen en de video's naar de coaches te sturen. Het is het tweede jaar van
mijn deelname aan de ouderraad. De eerste bijeenkomst van de raad was behoorlijk emotioneel
omdat het de eerste gelegenheid was voor de ouders om feedback te geven, vooral over dingen
waar we niet blij mee zijn. Sindsdien zijn veel dingen positief veranderd en de
ouderbijeenkomsten zijn nu veel rustiger. Mijn vrouw en ik komen samen met onze dochters
regelmatig naar vrijdagtrainingen. ”

-

ouder van een Bulldogs Club sportkind -

Wij organiseren extra trainingen voor actieve ouders die vooral dol zijn op floorballsport. Ze vinden
elke vrijdag plaats en richten zich rechtstreeks op ouders en vrienden van de club. We zijn erg blij
om te zien dat de kinderen ook deelnemen aan deze vrijdagtrainingen. Soms nemen ze deel aan het
spel of werken ze naast het floorballveld aan hun individuele vaardigheden.

Seizoensgebonden evenementen
We realiseren ons dat de huidige drukke levensstijl en daardoor het gebrek aan tijd de ouders van

onze sportkinderen soms parten speelt tijdens het sportseizoen. Daarom willen we graag dat de
ouders elkaar voor of na het seizoen leren kennen in een niet-formele omgeving. We organiseren

aan het begin van het nieuwe seizoen, voor Kerstmis en/of als afsluiting van het eindseizoen,
speciale seizoensevenementen, waar de ouders elkaar en de trainers en coaches kunnen ontmoeten
in een niet-formele setting.

Delen van informatie, sociale netwerken

De actieve oudergemeenschap heeft een eigen Facebookpagina (@bulldogsbrnolife). De ouders
maken en beheren deze pagina en plaatsen bijvoorbeeld foto's van toernooien of gezamenlijke
evenementen, video's of spelresultaten.
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Sportclub en Sportuniversiteit, samenleven en samenwerken
Geschreven door Grzegorz Zurek (AWF Wroclaw), Jacek Stodółka (AZS AWF Wrocław)
en Kamila Czajka (AWF Wroclaw) / Polen

Wat zijn de voordelen voor de sportclub van samenwerking met een universiteit? Hoe kunnen de

academische studies de trainer of coach helpen jonge sporters te begrijpen, in hun individuele
behoeften te voorzien en sport-gerelateerde blessures te voorkomen? Deze blog vertelt hoe
sportclub AZS-AWF Wroclaw de samenwerking met universiteit AWF Wroclaw heeft opgebouwd.

Missie van de sportclub m.b.t. deelname aan de jeugdsport
Een gezonde levensstijl is belangrijk voor de huidige samenleving. De sportclub is een plek waar

deze levensstijl kan beginnen en zich verder kan ontwikkelen. De basis voor het behoud van
gezondheid is fysieke activiteit (Harvard Medical School), die het lichaam ontwikkelt en de

intellectuele ontwikkeling ondersteunt. Daarom is het onmogelijk om er geen rekening mee te
houden dat de sportclub de ideale omgeving is om gezondheid positief te beïnvloeden en zo de
basis te leggen voor een gezonde toekomst.

Een sportclub is ook belangrijk bij het vormen van een positieve instelling waardoor de jonge sporter

betrokken raakt bij de samenleving en leert daarin te functioneren. In de club ontmoet de jongere

leeftijdsgenoten die net als zij12 willen winnen en zich onder anderen goed willen voelen. Hier
ontmoet zij ook trainers, coaches en andere volwassenen.

Missie van de sportuniversiteit m.b.t. onderwijs en gezondheid
Het Poolse systeem van hoger onderwijs kent o.a. sportuniversiteiten. Het sportieve karakter van de
universiteit is erop gericht om haar afgestudeerden kennis en vaardigheden te bieden op het gebied

van sport en alles wat daarbij komt kijken. Dit betekent dat het een van de kerntaken van een
sportuniversiteit is om kennis over gezondheid te verbreden en te verspreiden en om de kennis van

specialisten op het gebied van geneeskunde, fysiotherapie, diëtetiek, sport of fysieke recreatie te
gebruiken om het gezondheidsniveau in de samenleving te verhogen.

Deze missie kan op drie niveaus worden gerealiseerd: onderwijs, onderzoek en relaties met de
omgeving. Onder de verschillende onderwijstaken van de universiteit lijkt het een van de
belangrijkste taken te zijn om bij de student het vermogen te ontwikkelen om kritisch te denken,

zelfstandig kennis op te doen en deze gedurende haar hele professionele leven aan te vullen,
inclusief het vermogen om zich aan veranderingen in de omringende realiteit aan te passen en hier
snel en adequaat op te reageren.

12

We kiezen in dit artikel voor de vrouwelijk vorm. Uiteraard kan ipv ‘zij’ ook ‘hij’ gelezen worden.
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Een voor de hand liggende taak van de universiteit is het doen van wetenschappelijk onderzoek.

Het gaat echter niet alleen om de academische waarde van onderzoek. Ook het toepassen van
onderzoeksresultaten in de praktijk is van wezenlijk belang. Dit is een bijzonder belangrijke taak in

een dynamisch veranderende wereld waar online veel informatie beschikbaar is die vaak niet
wetenschappelijk is geverifieerd.

Sportclub & Universiteit: de opleiding in trainingsmethodologie
Het meest voor de hand liggende terrein waar de missies van de universiteit en sportvereniging
elkaar overlappen is het opleiden van trainers en coaches. Wat is het verschil tussen de kennis die

wordt doorgegeven aan trainers en coaches tijdens hun opleiding aan een sportuniversiteit en de
kennis die wordt overgedragen na het afstuderen, dus tijdens het werken bij de club?

In het eerste geval is er een aanzienlijke hoeveelheid theoretische kennis, verrijkt met de praktijk (in

een sportclub, sportorganisatie of andere vormen van werk in de sport). Opgemerkt moet echter

worden dat de reikwijdte van deze praktijk beperkt is, omdat in de regel de overgedragen kennis
aan de universiteit de basis vormt voor verdere zelfstudie en zelfontplooiing. Zo geeft de
sportuniversiteit de professional de nodige basiskennis, die zij in de praktijk gaat verbreden en

verdiepen. In deze praktijk zal blijken dat de verkregen kennis en bekwaamheid van waarde zijn voor
bijvoorbeeld een goed contact met de jonge sporters en goede resultaten die mede dankzij de
inspanningen van de trainer of coach geleverd worden.

De impact van samenwerking tussen universiteit en sportclub zal in ieder geval liggen bij praktische

oplossingen. Waar de trainer of coach werkt met een wedstrijdteam, gaat het bij het aanbieden van
scholing vooral om het beantwoorden van de vraag hoe training moet worden uitgevoerd om

succes te behalen. De kennis die aan een club wordt overgedragen, is er dan niet op gericht de

individuele sporter bij de club te houden en haar een prettige training te geven, maar eerder op
verbeteren van het resultaat op individueel of teamniveau.

“Een slecht methodisch voorbereide coach kan veel schade aanrichten, zowel in fysiek opzicht
als op psychologische aspecten. Methodisch goed uitgevoerde activiteiten maken deelnemers
blij en stellen hen in staat hun gezondheids- of sportdoelen te bereiken.”

-

Olgierd, verenigingsmanager, 50 jaar -

Sportclub - Universiteit: pedagogiek en psychologie
Voor de gemiddelde lezer zijn psychologie en pedagogie kennisgebieden, die op het eerste gezicht

misschien niet direct verband houden met sporttraining en sportdeelname. Als we echter stilstaan
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bij hun rol en betekenis voor de sport, kunnen we zien dat ze belangrijk zijn in elke fase van het

werken met (jonge) sporters. Ze verwijzen bijvoorbeeld naar motivatie, de manier van
conflicthantering, omgaan met stress, het opbouwen van het juiste zelfbeeld, ondersteuning bij
moeilijke momenten of de opbouw van een team en relaties. De kennisgebieden psychologie en

pedagogiek ontwikkelen zich voortdurend en moeten beide worden benut in de begeleiding van de

jonge sporter in overeenstemming met leeftijd en ontwikkelingsfase. Een van de basisvoorwaarden

voor succes is het opbouwen van vertrouwen tussen de trainer / coach en de jonge sporter. Het lijkt

voor het ontwikkelingsproces van de sportende jongere belangrijk dat de trainer of coach de waarde
van deelname aan sport bij brengt. Dit is een veel belangrijkere taak dan het resultaat, dat bij jonge
sporters een ondergeschikte rol zou moeten spelen.

Samenwerking tussen club en universiteit op het gebied van kennis van menselijk gedrag lijkt
bijzonder belangrijk. Terwijl aan de universiteit de kennis zeer theoretisch is en de basis vormt voor

het opdoen van verdere kennis, wordt deze kennis in het dagelijks werken met jonge sporters

voortdurend verrijkt door concrete situaties in de sportclub en de interpersoonlijke relaties
daarbinnen. In de sport bestaat echter het risico dat het resultaat zo belangrijk wordt dat het
domineert en daarmee verhult dat de voorwaarden om tot resultaat te komen, zoals wederzijds
vertrouwen of teamspirit, een wezenlijke rol spelen.

"Ik had het geluk dat ik een geweldige coach bij de club had, die bovendien met mensen van de
universiteit werkte en veel tijd besteedde aan het vinden van de beste manier om ons team
samen te laten werken op weg naar het doel."

-

Marek, student sport, 23 jaar -

Sportclub - Universiteit: gezondheid en blessures
Een ander gebied van de samenwerking tussen universiteit en club betreft zowel theoretische

kennis over gezondheid als specifieke activiteiten voor bijvoorbeeld blessurepreventie. Wat betreft

het doorgeven van de theoretische kennis aan de (toekomstige) trainers en coaches, is de rol van
de universiteit duidelijk, omdat het haar basistaak is. Daarentegen vinden de praktische activiteiten

met betrekking tot het voorkomen van blessures voornamelijk binnen de club plaats, net als de

blessurebehandelingen, waarvoor de club of de ouders / verzorgers van de jongere in overleg met
de club meestal ook verantwoordelijk zijn.

Welke samenwerkingsmogelijkheden zijn er zoal tussen universiteit en club? Als de club zich op het
terrein van de universiteit bevindt of gebruik maakt van haar faciliteiten, leert de sportstudent de
faciliteiten kennen, maakt er kennis mee, wat een betere kans geeft om potentiële risico's te
voorspellen en zo het risico op blessures te verkleinen.
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In de moderne sport twijfelt niemand meer aan het belang van een fysiotherapeut binnen de sport.

In Wroclaw spelen fysiotherapie-studenten een belangrijke rol in de samenwerking tussen de
universiteit en de club. Ze kunnen bijvoorbeeld binnen de club stagelopen. Niet alleen op het gebied

van therapie wanneer hun patiënten tijdens hun studie de spelers van de club zijn, maar ook op het
gebied van het voorkomen van een blessure door workshops te geven aan trainers, coaches, (jonge)
sporters of hun ouders.

De rol van de trainer / coach is ook belangrijk bij het voorkomen en behandelen van blessures. Een

coach die nadenkt over zijn werk, kijkt naar de individuele mogelijkheden en beperkingen van het
lichaam van de sporter en probeert deze kennis zo te gebruiken dat het zich niet alleen vertaalt in
sportvoordeel, maar ook het risico op blessures minimaliseert.

"Voor mij was het belangrijk om kennis op te doen over blessures die kenmerkend zijn voor een
bepaalde discipline, boksen, maar het was even belangrijk om te leren over de omstandigheden,
beperkingen en mogelijkheden van ons werk tijdens sportwedstrijden."

-

Maciek, student fysiotherapie, 24 jaar

Sportclub - Universiteit: stages, begeleid door professionals
Een heel goed voorbeeld van nauwe samenwerking tussen club en universiteit is de mogelijkheid
voor studenten om als trainer of coach te leren werken. Zo'n stage, begeleid door een ervaren

professional, is een waardevolle ervaring die het mogelijk maakt om je goed voor te bereiden op
toekomstig werk. Nog waardevoller is het als de trainer of coach daarbij zijn eigen werkmodel,
uitgaande van zijn professionele ervaring, verder uit kan werken. De impact van dergelijke kennis in

combinatie met theoretische voorbereiding op het beroep van trainer of coach kan zeer vruchtbaar
zijn als er een regelmatige gedachtewisseling is tussen de stagiair en begeleider in de club.

De clubpraktijk biedt ook de mogelijkheid om te leren onafhankelijk te reflecteren. Natuurlijk
bestaat het risico dat de stagiair zal proberen de stage zonder nadenken te doen, waarbij zij de

werkwijzen die zij uit de boeken heeft geleerd kritiekloos reproduceert. Daarbij speelt de
stagebegeleider een bijzondere rol, aangezien zij in haar begeleiding van de junior-collega een
werkmodel ontwikkelt en voorleeft, dat uiterst waardevol is in elk beroep, namelijk zelfreflectie /
reflectie op het eigen werk. Met zelfreflectie analyseer je de effecten van je eigen werk, rekening

houdend met je eigen sterke en zwakke punten. Als je daarbij open staat voor constructieve kritiek
en zoekt naar nieuwe, onconventionele manieren om te handelen, is dit een goede manier om alle
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betrokkenen zich te laten ontwikkelen, zowel de sporters, als de stagiares / junior-collega’s als de
trainers en coaches zelf.

“Een coach in een sportclub is als een vuurtoren voor een schip. Zonder zijn begeleiding handelt
de stagiair in het donker, weet hij niet waar hij meer nadruk op moet leggen en wat minder
belangrijk is bij het werken met de sporter.”

-

Wieslaw, judocoach en Europees kampioen, 58 jaar

De velden van nauwe samenwerking tussen de universiteit en de hierboven gepresenteerde
sportclub beperken andere mogelijkheden niet. Een goede voorbereiding op het werk van coaches

hangt in grote mate af van de mate waarin beide instellingen ervan overtuigd zullen zijn dat ze van
elkaar afhankelijk zijn, dat hun nauwe samenwerking hun missie dient.
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Artikelen
Naast de blogs is er ook een aantal artikelen geschreven in het kader van het KidMove project. Ze
zijn hiernavolgend allemaal te lezen. Een aantal hiervan is ook gepubliceerd in het magazine van
NL Coach en de KVLO en op SportKnowhow XL.
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Overwegingen bij de Nederlandse KidMove blogs
Paul Verschuur Hogeschool Windesheim
In het ErasmusPlus-project KidMove verzamelen vertegenwoordigers uit Finland, Polen, Oostenrijk,
Tsjechië en Nederland good practices rondom sportuitval-preventie en ontwikkelen zij theorieën
daarover. Ieder land heeft vanuit de eigen sportcultuur drie goede praktijken gepresenteerd die
nuttig blijken te zijn om te voorkomen dat jongeren van 11 tot 15 jaar uitvallen uit de georganiseerde

sport. Een deel van de resultaten is verwerkt in vijftien blogs en evenzoveel videoproducties. Zie
www.kidmove.eu. De Nederlandse blogs zijn vanwege de leesbaarheid vrij kort en praktisch
gehouden. Om inzicht te krijgen in de achtergronden van waaruit de blogs zijn geschreven, worden

in dit artikel enkele achtergronden geschetst die de basisprincipes achter de drie Nederlandse blogs

verduidelijken. De titels van de blogs zijn ‘Plezier! De fun-factor van bewegen’, ‘Hoe houd je jongeren
bij de club?’, en ‘Hé coach, gaan we nog wat doen?’ (v.d. Geer en Verschuur, 2019).

1. WAT?
Laten we eens kijken naar de basis van de Nederlandse bijdrage aan het Erasmus + -project

KidMove. Hoewel zowel historisch als binnen dit project niet direct het startpunt van redeneren,

vinden we in de samenvatting van de oratie van dr. Nicolette Schipper-van Veldhoven aan de

Hogeschool Windesheim te Zwolle een goed vertrekpunt voor deze weergave van onze
overwegingen (Schipper- van Veldhoven, 2016).

“Sport is populair. In Nederland is de sportvereniging een van de belangrijkste plekken voor
sportdeelname van jongeren. In de leeftijd van 5 tot 18 jaar zijn 1,6 miljoen Nederlandse kinderen
lid van een sportclub. En alle kinderen hebben lichamelijke opvoeding op school. Georganiseerde
jeugdsport is een belangrijk sociale context voor kinderen en adolescenten. Vanuit dit perspectief
is georganiseerde sport te benoemen als de derde pedagogische omgeving. Participatie biedt
mogelijkheden om te leren, zowel bewust als onbewust. Sport biedt kinderen specifieke nieuwe
ervaringen en nieuwe manieren om praktisch te handelen in betrokkenheid op anderen.
Onderzoekers zijn het erover eens dat gerichte betrokkenheid bij sport niet automatisch
positieve gevolgen heeft en leidt tot een beter sociaal, psychologisch en / of moreel karakter.
Sport kan ook leiden tot het tegenovergestelde: egoïsme, arrogantie, pesten, discriminatie. Op
deze manier heeft sport twee gezichten. De effecten van sport worden grotendeels gevormd
door de context van jeugdsportparticipatie. Onze onderzoeksgroep onderzoekt deze context
vanuit een pedagogisch perspectief. Centrale vragen zijn: hoe kunnen trainers, coaches,
lichamelijke opvoeders, sporters, ouders en sportbestuurders (bonden en sportverenigingen)
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ervoor zorgen dat ‘sport’ een omgeving is waarin de positieve effecten van sportbeoefening
centraal staan? Hoe kunnen ze de negatieve effecten verminderen? Met andere woorden, hoe
kunnen we een positief en veilig sportklimaat creëren?
De pedagogische functie van sport is meer dan een goede didactiek en geschikte methodes.
Waarden overdragen, respect, relatie, vaardigheden vergroten, manieren van communiceren,
versterking van het gevoel van eigenwaarde en het versterken van het bewustzijn van zichzelf en
de omgeving (eigen lichaam, team, tegenstander) spelen allemaal een rol. Vanuit pedagogisch
perspectief houden we een pleidooi voor kinderrechten: alle kinderen hebben het recht om te
sporten in (sociaal) veilige omstandigheden en om getraind en begeleid te worden door
competente mensen.
Onderzoekers en uitvoerders moeten meer doen om te laten zien hoe deze pedagogisch
relevante omgeving moet worden gestructureerd en begeleid om de positieve effecten te
realiseren die de georganiseerde sport (sportclub en lichamelijke opvoeding op school) zo graag
claimt. "
Sport en lichamelijke opvoeding vanuit pedagogisch perspectief: een gouden kans. Schipper- van
Veldhoven, N. H.M.J. (2017) Deventer (NL): daM uitgevers

[Vertaling van de Engelse samenvatting door PV]

Sport als derde pedagogische omgeving! Nederland telt 17 miljoen mensen. 2,4 Miljoen jongeren
onder de 18 jaar doet aan sport, twee-derde van hen in georganiseerd verband. Het is bekend dat

kinderen en jongeren die aan sport doen, dat zeker niet alleen doen om (technische en tactisch)
beter te worden in hun sport, maar dat ze zich door samen te bewegen ook op andere gebieden van
het leven willen ontwikkelen. Deelnemen aan ‘de sportwereld’ heeft ongetwijfeld een gunstige
invloed op de emotionele, cognitieve en sociale ontwikkeling van kinderen en jongeren.

“Sport is een belangrijke dekmantel: in de sport kan relatief gemakkelijk contact worden gelegd en

het biedt experimentele ruimte voor het opdoen van daadwerkelijke leerervaringen” (Janssens et al.,
2004, in Schipper- van Veldhoven, 2017 p.21).

Over het belang van coaches citeert Schipper-van Veldhoven Bailley:

“The actions and interactions of teachers and coaches can largely determine whether children and
young people experience these positive effects of physical education and sport, and whether or not
they realize its great potential. Contexts that emphasize positive experiences, characterized by

enjoyment, diversity and the engagement of all., and that are managed by committed and trained
trainers, and coaches, as well as supportive and informed parents, is are fundamental” (Bailley, 2006,
p. 399).

[Vert.: De acties en interacties van leerkrachten en coaches bepalen grotendeels of kinderen en
jongeren deze positieve effecten van lichamelijke opvoeding en sport ervaren en of ze het grote
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potentieel ervan al dan niet realiseren. Contexten die positieve ervaringen benadrukken zijn
fundamenteel. Deze ervaringen worden vormgegeven door toegewijde en geschoolde trainers en

coaches, evenals door ondersteunende en geïnformeerde ouders. De ervaringen worden natuurlijk
bij voorkeur gekenmerkt door plezier, diversiteit en betrokkenheid van iedereen.]

Hekker, Karamat en van Veldhoven (2011) beschrijven vijf belangrijke contextuele factoren die van
invloed zijn op het plezier van sporten en het gevoel bij de club te horen:
o

De kwaliteit van de begeleiding door trainers en coaches.

o

De organisatorische context (schema’s, faciliteiten enz.).

o

De soort sport.

o

De kenmerken van de sporter.

o

De sociale omgeving (ouders en leeftijdsgenoten).

Daarnaast stelt Schipper-van Veldhoven in haar oratie: “Kinderen gedijen beter als ze in een
omgeving functioneren waarin de ontwikkeling van het kind boven de prestatie wordt gesteld

(Hassandra, Goudas, & Chroni, 2003), waarbij positief wordt gecoacht (Diaz, 2005) en de trainer/

coach/leraar over goede communicatievaardigheden beschikt (Van Sterkenburg, Lucassen, &
Janssens,2002).” [Schipper-van Veldhoven, 2017, p22]

De trainer of coach die zorgvuldig wil werken, reflecteert op zichzelf en is erop gericht is zijn uiterste
best te doen ten behoeve van de jonge sporter. Hij13 weet zich verantwoordelijk voor de belangrijke

taak die Schipper-van Veldhoven hem toebedeelt met deze stellingname! In de spiegel van
zelfreflectie kijkend kan hij zich afvragen: hecht ik inderdaad het meeste belang aan een brede
ontwikkeling van de sporters die mij toevertrouwd worden? Coach ik op een positieve manier en is

mijn manier van communiceren afgestemd op ‘mijn’ jongeren? Sterker nog, hij zal zich dit moeten
afvragen wil hij inderdaad zijn uiterste best doen.

Schipper-van Veldhoven stelt dat een positief pedagogisch klimaat van groot belang is om jongeren
bij de (georganiseerde) sport betrokken te houden: “In het algemeen kan gesteld worden dat een
pedagogisch klimaat, een positief veilig leerklimaat is, waar plezier vooropstaat, bewerkstelligd door
reële succeservaring en een goede relatie tussen trainers/coaches/leraren en sporters/leerlingen

die gebaseerd is op wederzijds respect – waarbij gehandeld wordt in het belang van (de ontwikkeling
van) jeugdigen (gericht op het worden van het autonome zelf). " (Schipper-van Veldhoven, 2017, p
30)

Er worden drie aspecten onderscheiden: de interesse van de jonge sporter, de pedagogische relatie

en de ‘fun-factor’. Vooral het laatste aspect -plezier- blijkt belangrijk te zijn voor jonge sporters. De
meest genoemde reden om de club te verlaten is dat ze te weinig plezier beleven. (NOC * NSF / GfK,
Sportersmonitor [Atletenmonitor], 2012).

13

Hoewel Nederland gelukkig heel veel vrouwelijke trainers en coaches kent wordt in deze tekst bij gebrek aan een

neutrale variant de manlijke vorm gebruikt omdat dat -in meerdere opzichten helaas- gebruikelijk is.
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De perfecte coach anno 2020 moet ‘pedagogisch bekwaam’ zijn, wat betekent dat hij “een veilig,
ondersteunend en motiverend onderwijsklimaat kan creëren voor zijn leerlingen. Hij volgt de
ontwikkeling van zijn leerlingen op het gebied van leren en gedrag en stemt zijn handelen op hen

af. Hij draagt bij aan de sociaal-emotionele en morele ontwikkelingen van zijn leerlingen.” (Schipper-

van Veldhoven 2017, p 29). “Hij is autonoom, maatschappelijk verantwoordelijk, reflectief,
communicatief en cultureel gevoelig, net als de ideale leerling” (p.34). De dagelijkse praktijk van
training en coaching is echter niet ideaal. Veel trainers en coaches zijn gewend aan de idee dat zij

weten wat het beste is voor de jongeren. Regelmatig vinden trainers en coaches zichzelf op alle
fronten boven de jonge sporters staan. Ze vergeten er rekening mee te houden dat ze, hoewel ze

niet gelijk zijn, principieel gelijkwaardig aan de jongeren (zouden moeten) zijn. Schipper-van
Veldhoven daagt de trainers en coaches uit om het woord te geven aan de jongeren, aangezien dit

op verschillende manieren aanzienlijk bijdraagt aan hun competentiegevoel en gevoel van
eigenwaarde14. Dit maakt hen partner in hun eigen ontwikkeling, dit stelt hen in staat om een jong

individu te worden met eigen verantwoordelijkheid, autonomie en ‘intern leiderschap’.
Bewustwording van de verantwoordelijkheid van de trainer en coach op deze manier is essentieel!

Intermezzo, de sportclub

Schipper-van Veldhoven benadrukt met een bekend Afrikaans spreekwoord het belang van de
sportclub als medebepalende factor in het plezier van jonge sporters binnen aan hun sport: “Er is

een dorp voor nodig om een kind groot te brengen”. Als sporters stoppen, wordt de reden voor dit

vertrek vaak vooral veroorzaakt door de sportverenigingen zelf en veel minder door de sport of de
jongere zelf. Een mismatch tussen het sportaanbod en het publiek, een onaangename sfeer binnen
de club en/of een gebrekkige organisatie zijn bij de clubs samenhangende oorzaken die grotendeels
het vertrek van sporters verklaren (vrij naar Baar, 2003). “Een goed pedagogisch en veilig beleid rond

het sportklimaat dat aansluit bij de behoeften van de jongeren, draagt niet alleen bij aan sportwinst,

maar ook aan 'winst in de sport' (behoud van leden, personeel, participatiedoel)”. (Schipper-van
Veldhoven 2017, p51). Dit is natuurlijk een heel belangrijk aspect van een integraal beleid om uitval
in de sport te voorkomen, maar de focus van dit artikel ligt vooral op de rol van de coach.

Wat nog meer? Verantwoordelijkheid!
Vela, Oades en Crowe onderzochten of uitvoerende coaches gericht zijn op effecten van

sportbeoefening die verder gaan dan succes op het veld en of zij coachen op aspecten die verband
houden met een bredere, positieve ontwikkeling. Ze interviewden 22 Australische coaches. "De
14

Dit is uiteindelijk het primaire doel van het ErasmusPlus-project KidMove: geef de jonge sporters een stem. Dit

resulteert in events voor alle betrokken doelgroepen (de jonge sporters zelf, hun trainers en coaches, de ouders). Het
betekenisvolle thema van deze events is “Ik wil ………” Helaas is het in het najaar van 2020 vanwege de gevolgen van
Covid-19 niet mogelijk gebleken deze events op grote schaal doorgang te laten vinden.
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resultaten suggereren dat coaches zichzelf beschouwen als verantwoordelijk voor het faciliteren

van acht onderling samenhangende en onderling afhankelijke thema's (… ..): competentie,
vertrouwen, verbinding, karakter, levensvaardigheden, klimaat, positief affect en positieve
psychologische capaciteiten" (2011 S. Vella et all, samenvatting). Dit lijkt te veel om te realiseren voor

een ‘gewone’ coach op basisniveau die in Nederland -en veel andere landen- op vrijwillige basis

werkt. Het is zeer te waarderen dat coaches al deze aspecten willen beïnvloeden, maar misschien is
dat niet helemaal realistisch. Dit brengt ons bij de volgende vraag.

2. Wat is essentieel?
In de zoektocht naar het verwoorden van de basis onder onze blogs, een visie van waaruit we

werken, moeten we meer focussen op onze drijfveren, onze kernwaarden. Dan is de vraag stellen
wat essentieel is een logische volgende stap.

“Het juiste doen, op het juiste moment, ook in de ogen van de kinderen”. Een eenvoudig antwoord

op een grote vraag. Een antwoord dat gemakkelijk te begrijpen is, maar met grote gevolgen. Omdat

dit antwoord het coach-gecentreerde denken van de traditionele sportfilosofie minstens voor een
deel omdraait. In Nederland groeit de invloed van dit pedagogische concept. ‘Het juiste doen, op
het juiste moment, ook in de ogen van de kinderen’ is de definitie van Pedagogische Tact zoals

geformuleerd door het NIVOZ, het Nederlands Instituut voor Onderwijs en Opvoedingszaken
(Doodewaard 2019). Doodewaard introduceerde dit concept onlangs in de bacheloropleiding voor

docenten lichamelijke opvoeding en -samen met Schipper-van Veldhoven- in de Masterstudies

Lichamelijke Opvoeding en Sportpedagogiek (Master LOSP). Dit concept blijkt nauw aan te sluiten
bij de fundamenten van zowel Stichting Special Heroes Nederland als van de Calo, de afdeling van
het domein Bewegen en Educatie (Hogeschool Windesheim te Zwolle) die bachelor- en
masteropleidingen rondom sport en bewegen verzorgt15.

Wat is essentieel? “Pedagogische tact vereist aandacht, liefde en vertrouwen. Aandacht voor dat

wat kwetsbaar is. Aandacht om je eigen aannames te willen bevragen, te willen reflecteren op je

eigen handelen en mild te willen zijn in je oordeel over leerlingen” (Doodewaard 2019, p 7). Een
pedagogisch klimaat in de sport kan gemakkelijk en effectief worden gebaseerd op de principes van
'psychologische basisbehoeften' volgens de zelfbeschikkingstheorie van Ryan en Deci (2000): om
te kunnen leren en ontwikkelen hebben kinderen (mensen in het algemeen) minsten drie dingen

nodig: een positieve relatie met anderen, de mogelijkheid zich competent te voelen en het ervaren

van autonomie. Deze drie kernbegrippen - relatie, competentie en autonomie - zijn essentieel om

een positieve en constructieve leercontext te creëren voor jongeren in de sport. Ryan en Deci
ontdekten dat jongeren gemotiveerd zijn en blijven, welzijn ervaren, graag inspanning leveren en
gericht zijn op leren, als aan deze drie essentiële behoeften voldaan wordt. Als een van de drie

15

Special Heroes Nederland en de Calo zijn de Nederlandse vertegenwoordigers in KidMove. Zie www.specialheroes.nl

en https://www.windesheim.nl/pagina-s/calo-windesheim
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basisbehoeften te weinig aandacht krijgt, ontstaan er onder andere motivatieproblemen. Vertaald
naar het KidMove-project kunnen we stellen dat het voorkomen van uitval uit de sport begint met
het zorgvuldig aandacht besteden aan de relaties die jongeren hebben binnen de sport positief

ervaren worden, aan het competent kunnen voelen (op de een of andere manier misschien niet
speciaal in motorische vaardigheden) en aan mogelijkheden om autonomie te ervaren.

3. Waarom?
Waarom zou je als trainer of coach zoveel inspanningen leveren en streven naar blijvende deelname

van jongeren aan de georganiseerde sport? Niet vanwege de eer van de sport, het belang van de
club of ‘ter meerdere eer en glorie van de natie (het ‘Oranje-gevoel’)! Misschien niet eens vanwege
het belang voor de gezondheid op korte en lange termijn. Al is dat laatste ook van groot

maatschappelijk belang. Uiteindelijk vooral en ‘gewoon’ vanwege de jeugd zelf! Op zoek naar een
pedagogische bron die deze mening verwoordt, zijn we onder andere gecharmeerd van de visie van
Janusz Korczak, een Joods-Poolse opvoeder en kinderarts (1878 - 1942) “Kinderen zijn geen onaffe

volwassenen, maar volwaardige mensen die initiatief en verantwoordelijkheid kunnen nemen."
Vertaald naar de huidige tijd zou je -variërend op Korczak- kunnen stellen dat je jongeren tot hun
recht zou moeten laten komen binnen de (grote!) mogelijkheden die ze van nature hebben. Korczak
wordt beschouwd als de vader van kinderrechten en zijn ideeën zijn nog steeds actueel.

Korczak's benadering van kinderen komt het sterkst tot uiting in de drie rechten die hij beschrijft.

Hij is waarschijnlijk de eerste die over kinderrechten spreekt en publiceert. Samengevat gaat het om
de volgende punten.

1) Kinderen hebben het recht om te zijn wie ze zijn, precies zoals ze zijn. Elk kind is volgens Korczak

bijzonder. Zijn advies op dit gebied is: probeer niet van een kind iets anders te maken dan hij is. De

belangrijkste competenties voor trainers en coaches (net als voor leerkrachten en ouders) zijn: heel
goed observeren en proberen te begrijpen wat het kind nodig heeft en waartoe het in staat is.

2) Kinderen hebben een fundamenteel ‘recht op vandaag’. Voor Korczak is de kindertijd meer dan

een voorbereiding op het volwassen leven. Kinderen moeten niet alleen leren voor later, ze moeten
zich ook goed voelen, plezier hebben en hun leven leiden als waardevolle mensen hier en nu.
Korczak stelt dat kinderen van jongs af aan in staat zijn om verantwoordelijkheid te nemen en

initiatief te nemen. Respect voor (de mogelijkheden van) de kinderen is het sleutelwoord. Voor de
trainer en coach betekent dit bijvoorbeeld dat -hoewel je natuurlijk ook toekomstgericht werkt- dat
wat je vandaag met de jongeren doet nu van betekenis voor hen zou moeten zijn.

3) Kinderen hebben het recht op eigen risico. Korczak schrijft hierover: Uit angst dat de dood het

kind uit ons leven zal rukken, ontnemen we het kind het recht op leven. Hiermee wil Korczak het
denken over overbescherming door volwassenen uitlokken. Omdat kinderen willen spelen,

ontdekken en leren moeten we ze toestaan te vallen, gevaar in te schatten en risico te nemen,
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ondanks onze angst en beschermingsreflex, aldus Korczak. Voor de trainer en coach betekent dit,

dat je de jongeren de ruimte zou moeten bieden om -uiteraard binnen grenzen van verantwoordelijk
en veiligheid- zelfstandig te onderzoeken wat en hoe zij kunnen ontwikkelen.

Het heeft even geduurd voordat deze boodschap begrepen werd en er in het onderwijs rekening
mee werd gehouden. Het lijkt nog meer tijd te kosten om dit in de dagelijkse sportpraktijk te
implementeren.

In 2010 (!) werd het Handvest voor kinderrechten in de sport gepubliceerd door de World Player
Association. Hierin worden rechten van kinderen en jongeren in de sport beschreven. We zien

parallellen met het gedachtengoed van Korczak en een duidelijke connectie met (onze bijdragen
aan) KidMove.

4. Hoe?
Op politiek niveau noemt het Handvest inzake kinderrechten in de sport onder andere de volgende
gevolgen.

“Als onderdeel van de talrijke geconstateerde problemen heeft World Players Association vijf
actiegebieden geïdentificeerd die moeten worden aangepakt door middel van dialoog en
betrokkenheid met internationale sportorganisaties en werkgevers in de sport [hier worden alleen
deelgebied drie en vier geciteerd]:
-

Gebied drie: zorgen voor de juiste en adequate werving en training van coaches, personal

trainers, tussenpersonen, clubpersoneel en andere medewerkers die met kinderen werken,
onder meer door:
o

De vereiste contractuele bepalingen die naleving vereisen van nationale, regionale, VN, IAO-, UNICEF- en UNESCO-normen en -principes, inclusief richtlijnen, codes en
beleidslijnen die uitvoering geven aan dergelijke normen en principes; en

o

Het implementeren en onderhouden van een effectief vergunningensysteem waarin
minimumeisen geformuleerd worden t.a.v. bv. opleiding en bevoegdheid en specifieke

vaardigheden, maar ook t.a.v. psychologische aspecten en persoonlijke achtergrond
-

(VOG).

Gebied vier: werkgevers en organisaties in de sport aanmoedigen om een kindvriendelijke

sportcontext te bieden aan alle kinderen en jongeren, om er zo voor te zorgen dat zij gebruik

kunnen maken van hun recht op adequaat sportonderwijs en daarmee hun persoonlijkheid,
talenten en capaciteiten volledig kunnen ontwikkelen." [World Players Association 2010, p 5].

De verantwoordelijkheid van de coaches en trainers op basisniveau heeft mogelijk de grootste
invloed op goede en veilige sportervaringen. Bestuurders en commissieleden op lokaal, regionaal
en nationaal niveau hebben zeker ook een belangrijke taak te vervullen. Ze moeten goed werk aan
de basis faciliteren, vooral als het gaat om het gelijkwaardigheidsprincipe van volwassenen en
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jongeren in de sport. In Nederland spelen NOC * NSF, de landelijke sportbonden, de opleidingen

sport en lichamelijke opvoeding op NLQF-niveau 4, 5 en 6 en organisaties als de Stichting Special
Heroes een steeds grotere en belangrijke rol in de ontwikkeling van een jeugdvriendelijk /
pedagogisch sportbeleid. Hoewel ze niet specifiek worden genoemd in beleidsdocumenten, lijken

de ideeën zoals geschreven in het Handvest over kinderrechten in de sport de basis te zijn van de
huidige kijk op jongeren in de sport. De zaden worden geplant, maar het vergt serieuze zorg en

constante aandacht van alle betrokkenen om het te laten groeien, want veel andere planten hebben
ook licht, voeding en water nodig.

Op clubniveau hebben trainers en coaches de moeilijke taak om de trainingsuren zo te organiseren
dat de jongeren worden uitgedaagd hun activiteiten op een veilige en plezierige manier uit te
voeren. Om hierin goede keuzes te maken, moeten de trainers en coaches een concreet en
hanteerbaar referentiekader hebben en gebruiken. Dit referentiekader wordt gevormd door

ervaring en opleiding. Opleidingen worden meestal aangeboden door de landelijke sportbonden,
HBO’s of het middelbaar beroepsonderwijs. Zij hebben daarmee verantwoordelijkheid voor en
invloed op de manier waarop trainers en coaches hun werk aan de basis doen.

Samen met Stichting Special Heroes Nederland, is de Calo, de afdeling van Hogeschool Windesheim
die de opleidingen rondom sport en bewegen verzorg, verantwoordelijk voor de Nederlandse input
in het Erasmus+project KidMove en daarmee voor de Nederlandse blogs. De theorievorming vanuit

het Calo-gedachtengoed is o.a. gebaseerd op de theorie van Sociaal Constructivisme van de
Russische psycholoog Lev Vygotsky (1896 - 1934). Hoewel zijn focus waarschijnlijk meer lag op

verbetering van het onderwijs, werken zijn veronderstellingen ook in de wereld van training en sport.
“Creëer een context met ‘belangrijke anderen’ die de kinderen uitdaagt om hun mogelijkheden te

verkennen en ze zullen hun potentieel ontwikkelen,” zou een uitspraak van Vygotsky geweest
kunnen zijn.

De zone van ‘naaste ontwikkeling’

Volgens Vygotsky wordt het niveau van functioneren van een kind bepaald door zowel de

aangeboren mogelijkheden als de mate waarin deze mogelijkheden worden gerealiseerd. Hij wil dat
het kind een hoger niveau bereikt, eventueel met hulp van een leraar (trainer, coach). Dit laatste
speelt een belangrijke rol in zijn theorie. Vygotsky stelt dat het kind leert in verbinding met wat hij
al kan. Maar het moet nieuw of uitdagend zijn om daadwerkelijk over leren te spreken.

Opvoeders (coaches, trainers) kunnen het kind helpen de kloof te overbruggen tussen wat hij hier

en nu kan en wat hij wil en kan ontwikkelen, eventueel met wat hulp. Tegen deze achtergrond
introduceert Vygotsky de term zone van naaste ontwikkeling. Deze zone heeft betrekking op de
leermogelijkheden van een individu en heet daarom ook wel leerzone. Wat iemand zelfstandig kan,
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is het huidige ontwikkelingsniveau (dit valt binnen de comfortzone). Wat iemand met de hulp van

een ander kan, is zijn potentiële ontwikkelingsniveau. Schiet je te ver door in de zone van naaste
ontwikkeling dan kan er nauwelijks / niet meer geleerd worden. Je komt dan in het gebied wat wel
met paniekzône wordt aangeduid. (o.a. o.b.v. Blijswijk, 2018)

Verkennend vanuit comfortzone in de leerzone, zullen jongeren gretig zijn om meer en beter te

leren. Verreweg de meeste jongeren zullen plezier beleven en veilig sporten als deze

verkenningsstappen vrij klein zijn en er ruimte en tijd is om stap voor stap te leren. Slechts weinig
mensen zullen leren en zich ontwikkelen in de paniekzone, omdat niemand zich hier veilig voelt of
plezier heeft. Helaas moeten we constateren dat met name in de prestatiegerichte sport jongeren
regelmatig in de paniekzone ‘geduwd’ worden omdat trainer, coaches, bestuurders en/of ouders (!)
het belangrijk vinden dat hun kind beter wordt.

Zowel in de comfortzone als in de zone van naaste ontwikkeling kunnen coaches en trainers een
kindvriendelijke sportcontext bieden zoals de World Player Association dat voorstelt. Trainers en

coaches zouden blijvend kansen moeten krijgen om hun pedagogische en didactische
vaardigheden verder te ontwikkelen, zodat ze jongeren kunnen krijgen waar ze recht op hebben: op
een plezierige en veilige manier deelnemen aan sport.
Daarom, dus!

KidMove verzamelde goede praktijken in vijf verschillende landen. Team Nederland heeft drie
praktische blogs gemaakt, gebaseerd op de theorieën in dit artikel:
1.

Hé coach, gaan we nog wat doen? (over drukke kinderen)

2. Hoe houd je jongeren bij de club? (over de bindende rol van nevenactiviteiten)

3. Plezier! De fun-factor van bewegen (over succesvolle leeromgevingen, regelruimte en slimme
aanwijzingen)

Je vindt deze blogs en de bijbehorende video's (en nog veel meer) op www.kidmove.eu
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Meer plezier in bewegen met een goede trainer!

Auteur: Cor Niks, docent psychomotorische therapie aan de opleiding Psychomotorische Therapie
aan de Hogeschool Windesheim te Zwolle, publicatie op SportKnowhow XL, oktober 2020

Zijn jongeren tussen de 11 en 15 jaar ook zonder een goede trainer16 te verleiden tot langdurige
deelname aan hun sport en dat dan met veel plezier? Vanuit het perspectief van het Europese
project KidMove denken wij van niet.

Dit project is een de samenwerking tussen Finse, Oostenrijkse, Tsjechische, Poolse én Nederlandse
partners in de sport en het onderwijs (hogescholen/universiteiten) en startte in 2019. We richten
ons op de preventie van sportuitval van jonge tieners.

Natuurlijk pretenderen de partners in het project niet de oplossing te hebben om jongeren altijd te
laten blijven deelnemen aan de sport maar wij zijn er wel van overtuigd dat een goed geschoolde
trainer een belangrijke factor is om jongeren te binden.

Op de site www.kidmove.eu worden er door middel van korte video’s, blogs en artikelen inzichten,
tips en achtergrondinformatie gegeven aan trainers en beleidsmakers om uitval te voorkomen.

Dit artikel richt zich op de trainers. We dagen hen uit om jongeren meer te verleiden door ‘plezier
als middel binnen het bewegen’ in te zetten. Wij denken dat langdurige deelname van jongeren te
garanderen is wanneer een training gebaseerd is op het samen plezier beleven in het bewegen met

je teamgenoten en de trainer. Deze gedachte wordt ondersteund door Mombarg, R., Berg, L. van
den, & Geer, F. van de (2018). Zij hebben in het “Lesboek plezier in bewegen voor ieder kind” veel
handvatten beschreven hoe dit te doen. Andere stromingen in de sport vinden dat de technische,
strategische, vaardigheidskant binnen de sport heel belangrijk kan zijn, maar KidMove projectleden
denken dat deze aspecten al vaak goed geborgd zijn onze sportclubcultuur.

Plezier in bewegen
Uit veel onderzoeken is gebleken dat plezier tijdens het bewegen als belangrijk doel kan worden

gezien. Dit om zeer verschillende redenen. In het artikel van Lorusso, J. R., Pavlovich, S. M., & Lu, C.
(2013) wordt aangeven dat plezier in de lessen lichamelijk opvoeding bijdraagt aan de emotionele,
cognitieve en fysieke ontwikkeling.

Het plezier in bewegen kan verhoogd worden wanneer er in de trainingen aandacht wordt besteed
aan autonomie, competentie en verbondenheid van jongeren (Standage, Duda & Ntoumanis,

2003). Dit kan de trainer realiseren door de jongeren een grote mate van zelfstandigheid te geven.
Denk hierbij aan het oefenen van te leren vaardigheden zonder dat de trainer er telkens “bovenop

16

In dit artikel wordt gesproken over trainer i.v.m. de leesbaarheid. Andere termen die vaak worden gebruikt zijn coach

of begeleider.
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zit. Te veel bemoeizucht van de trainer kan leiden tot faalangstig gedrag, wat het leren en zeker
het plezier in leren niet zal bevorderen.

Het is belangrijk de jongeren activiteiten te laten doen die passend zijn bij de leeftijd en waar
mogelijk dat zij invloed te laten hebben op dat wat er in de training wordt gedaan. Dit betekent dat
het onzes inziens nodig is om regelmatig de jongeren te vragen of zij tevreden zijn met hoe de
trainingen verlopen en dat je als trainer ook open staat voor kritische feedback. Dit kan betekenen

dat je trainingen op basis van de feedback die je hebt gekregen van jongeren ook daadwerkelijk
gaat veranderen. Is het bijvoorbeeld erg wanneer één van de trainingen alleen maar wedstrijdjes

worden gespeeld i.p.v. vooral het schieten op doel te oefenen? Jongeren hebben vaak hetzelfde doel
voor ogen als de trainer, maar de weg naar succes kan een andere zijn.

Wat veel wordt vergeten is dat het ook nodig is om tijdens de trainingen niet alleen te richten op
dat wat beter kan, maar ook regelmatig benoemen wat er goed gaat. De successen samen vieren!

Het laatste aspect wat we willen noemen is verbondenheid. Niet alleen op het veld ben je een team
maar ook daarbuiten. De ‘derde helft’ kan bijdragen aan de groepsbinding en vorming. Als trainer
moet je aanvoelen wanneer je wel en niet gaat deelnemen aan de derde helft. Realiseer je goed dat

jongeren het prima vinden als je aansluit, maar zij hebben ook behoefte aan momenten dat de
trainer er even niet is.

Wanneer bovenstaande punten te weinig aandacht krijgen kan het zijn dat een jongere niet meer

vanuit een intrinsieke motivatie deelneemt aan de trainingen, maar alleen maar van uit de
extrinsieke motivatie. Hij17 wil bijvoorbeeld de beste volleyballer worden van het team zodat hij
gescout kan worden voor een nationaal team. De kans op uitval of niet meer worden geaccepteerd
in een team ligt dan op de loer.

Groepsdynamiek en plezier

Een ander belangrijk aspect met betrekking tot plezier in bewegen is dat dit afhangt hoe goed de
trainer met groepsdynamiek omgaat (Damen, 2017). Voor de trainer die een trainingsgroep

begeleidt betekent dit dat hij goed zicht moet hebben op de processen tussen de verschillende

jongeren in de groep. Het gaat dan over (fysieke en emotionele) veiligheid, afstand en nabijheid en
commitment. Wanneer het trainen voor wedstrijden in de competitie niet de gewenste resultaten
geeft zal een trainer snel teruggrijpen op nog meer sturen op de inhoud. Er moet meer worden

geoefend, vaker worden getraind of nog strakker op de technische kant worden gestuurd om tot
een bevredigend, lees winst in de wedstrijd, resultaat te komen.

Wij denken dat dit maar het halve verhaal is. Het is minstens zo belangrijk om te kijken naar wat
plezier in het samen bewegen doet met de motivatie. Dit wordt bevestigd door diverse

onderzoekers. Zo blijkt uit het onderzoek ‘School, Bewegen en Sport’, waarin de bewegen en

sportmotieven van leerlingen in Nederland in kaart zijn gebracht, dat plezier in het bewegen één
17

Omwille van de leesbaarheid is steeds ‘hij’ gebruikt in de tekst. Waar ‘hij’ staat kan uiteraard ook ‘zij’ worden

gelezen.
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van de belangrijkste motieven is om te blijven deelnemen (Stuij et al., 2011).

Stel jezelf als trainer de vraag: “Is het wel helpend om meer druk te gaan zetten op het beter
uitvoeren van een strategisch uitgevoerde aanval. Of zit het probleem eigenlijk in het gegeven dat
het team elkaars fouten niet accepteert omdat de relatie tussen spelers beschadigd is.”

Wellicht is de conclusie dat een trainer misschien beter eerst kan investeren in de relatie.

Bijvoorbeeld door eerst aandacht besteden aan het plezier hebben in het overtikken van de bal en
daarna pas te kijken hoe je de ander kan passeren om op het doel te kunnen gaan schieten.

Het investeren van de trainer in de relatie met en tussen de jongeren gaat gelijk op met de eigen
inbreng en invloed van diezelfde jongeren op het groepsproces. Dit zou onderwerp van gesprek

moeten zijn binnen de trainingen. Het gaat hier dan over wie zijn de rolverdelingen in het team, wie
is er populair, wie niet, wat zijn de sterke punten in ons team, enz. Wanneer een team niet lekker
loopt kan het nodig zijn om hier een deskundige voor in te huren die samen met de trainer aandacht
besteed aan de trainingsgroep.

Niveau bepaling en plezier

Naast dat de groepsdynamiek op orde moet zijn en de autonomie, competentie en verbondenheid

van de jongeren goed in beeld is bij de trainer zijn er ook andere voorwaarden die essentieel zijn om
plezier te behouden in de sportdeelname.

Breedveld et al. (2010) schrijven hierover dat succesvolle sportdeelname blijvend zal zijn wanneer

de activiteiten die gedaan worden als plezier wordt ervaren. Er dient dan sprake te zijn van
activiteiten die aansluiten bij het niveau van de deelnemer, hij succeservaringen kan opdoen en dat

er voldoende mogelijkheid is tot het ontmoeten van andere jongeren en trainers. Daarnaast is het
belangrijk dat er een duidelijke structuur is, dat afspraken helder zijn en dat de jonge sporter vaak
genoeg aanwezig kan zijn.

Feedback
Om te weten of jouw deelnemers voldoende plezier beleven bij het sporten en of ze zich thuis

voelen in jouw trainingen, is het belangrijk om regelmatig stil te staan bij de vraag hoe zij de
trainingen beleven. Benoem in de training, wanneer je hierover met hen in gesprek bent, dat het

soms lastig kan zijn om feedback te ontvangen of te geven. Denk hierbij aan de speler die tijdens

een aanval telkens een verkeerde positie in het veld kiest. Wanneer deze speler moeite heeft met
de feedback die hij krijgt, zou dit kunnen leiden tot het opzeggen van zijn lidmaatschap. Toch kan
feedback ook helpend zijn om, zonder verwijtend te zijn, de trainingen aantrekkelijker te maken. In

het voorbeeld van de verkeerde positiekeuze kan het bijvoorbeeld helpend zijn om op diverse

plaatsen in het veld tijdens de training de speler mondeling te coachen op zijn positie. Wanneer je
dit in goed overleg met de speler afspreekt hoeft dit geen probleem te zijn. Vooral wanneer er

meerdere spelers op deze wijze aanwijzingen gaan krijgen van jou als trainer voorkom je de
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uitzonderingspositie waar veel jongeren in de leeftijd van 11 tot 15 last van hebben. De meeste
jongeren willen namelijk bij het gemiddelde horen.

Een ander voorbeeld kan zijn dat de jongeren meer training in spelvorm willen terwijl de trainer zich

vooral heeft gericht op zeer gestructureerde oefenvormen. Een compromis sluiten kan dan zeer
effectief zijn om het plezier in het trainen te behouden.

Ook kunnen conflicten, soms al vroegtijdig, worden voorkomen door spanningen te benoemen en
weg te nemen in een gesprek.

Maar natuurlijk is het ook goed om aan te geven dat je als trainer het fijn vindt om ook eens te horen
wat er goed gaat binnen de training, als trainer krijg je ook meer energie als je een compliment krijgt.
Feedback geeft dus zowel de jongeren als de trainers kans om complimenten aan elkaar te geven

en waar nodig elkaar te ondersteunen in het verbeteren van de trainingen, zowel op de inhoud van
de trainingen als op de manier waarop je het met elkaar doet.

Trainers en scholing
In onze Nederlandse sportcultuur maken we veel gebruik van trainers die op vrijwillige basis hun
trainingen geven. Veel trainers geven vanuit hun eigen ervaringen training aan jongeren. Anderen

hebben diverse (kortdurende/incidentele) scholingen vanuit een sportbond gevolgd en zijn hierdoor

al beter voorbereid over hoe je trainingen aantrekkelijk en verantwoord kunt geven en tot slot zijn
er natuurlijk de professionele trainers die complete opleidingen hebben gevolgd. We hebben ze
allemaal nodig om onze jongeren te kunnen laten sporten. Vanuit KidMove willen we van harte
pleiten voor scholing voor iedereen die trainingen geeft, zodat een minimaal niveau van

bekwaamheid gegarandeerd is. Instructiedagen of korte cursussen van de sportbond zijn vaak een

goede start. Voorbeelden hiervan zijn te vinden via diverse websites18. Het lezen van en kijken naar
bijvoorbeeld de laagdrempelige, korte blogs, video’s en artikelen op www.kidmove.eu kan een ook

goed begin zijn. We hopen dat deze site het verlangen naar meer scholing voldoende prikkelt. De
genoemde sites borgen de kwaliteit van de informatie die in de cursussen wordt gegeven.

Conclusie

Als trainer heb je een belangrijke rol in de binding van jongeren aan de vereniging. Je kunt hierop
invloed uitoefenen en vroege drop out uit de sport voorkomen door autonomie, competentie en

verbondenheid van jongeren te bevorderen in de trainingen en kennis te hebben van wat belangrijk
is met betrekking tot groepsdynamica. Het open staan voor feedback en het kunnen houden van

goede gesprekken met jonge sporters helpt zeker. Tot slot is het volgen gerichte scholing van groot
18

https://nocnsf.nl/opleidingen-voor-trainers;

https://www.academievoorsportkader.nl/bijscholing/trainersencoaches
http://www.sportcareer.nl/opleidingen/
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belang voor goede trainingen en daarmee het behoud van de jeugd voor de sport. Het al
eerdergenoemde leerboek “plezier in bewegen voor ieder kind” kan helpend zijn om trainingen en
oefenvormen anders vorm te geven.
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Drop-out binnen de sportclub voorkomen!

Auteur: Cor Niks, docent psychomotorische therapie aan de opleiding Psychomotorische Therapie
aan de Hogeschool Windesheim te Zwolle, publicatie in vakblad KVLO, maart 2020

Alleen sporten is niet genoeg!

Bijna elke sportvereniging in zowel Nederland als in andere Europese landen weet hoe moeilijk het
is om jongeren tussen de 11 en 15 jaar binnen de vereniging te houden. Jongeren hebben namelijk
veel opties en “taken” om hun vrije tijd door te brengen. Denk aan de overgang naar een andere
school, gamen op de computer, meer tijd met vrienden willen doorbrengen en klusjes doen om
geld te verdienen.

Moeten we dit als feit aannemen en het maar accepteren? Of zijn er mogelijkheden om de jongere
toch zo te binden dat hij lid blijft en wellicht zich nog wat extra gaat inzetten voor de vereniging?

Vanuit het Erasmus + Sport-programma van de Europese Unie zijn er diverse projecten gestart om
uitval van jongeren te voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn het project SportParent (2017-2018) en
Keep Youngsters Involved (2017-2019).

Het in 2019 gestarte KidMove project dat loopt tot eind 2020 (www.kidmove.eu) richt ook op deze

doelgroep met als doel de uitval binnen sportverenigingen te verminderen. Het pretendeert niet een
oplossing te hebben voor het probleem maar kan, net als eerdergenoemde projecten,
ondersteunend zijn om de uitval te verminderen. Het project geeft door middel van korte video’s,

blogs en artikelen inzichten, tips en achtergrondinformatie om uitval te voorkomen. Een welkome
aanvulling op dat wat er al door de andere projecten was ontwikkeld.

In dit artikel gaat het specifiek over de uitdaging om als vereniging meer te zijn dan een plek om te

sporten. In de opinie van de KidMove projectleden, ontstaan uit de samenwerking tussen Finse,

Oostenrijkse, Tsjechische, Poolse én Nederlandse partners in de sport en het onderwijs
(hogescholen/universiteiten), kunnen we jongeren binnen de vereniging houden door anders te
kijken naar de rol en taak van een vereniging.

Achtergrond

Kenniscentrum Sport & Bewegen definieert de sportvereniging als een ontmoetingsplek, waar

leden, ouders, vrijwilligers, supporters en wijkbewoners samenkomen. De sportvereniging biedt
daarnaast een structuur waarin gesport kan worden. Door het reguliere, frequente aanbod van

sportactiviteiten (trainingen en competitie), maar ook de sociale cohesie binnen trainingsgroepen
worden leden aangespoord om deel te blijven nemen. Tot slot is het meestal mogelijk om
vrijwilligerswerk te doen. Voor jongeren een mooie en veilige manier om werkervaring op te doen
(Aalbers, 2017)19.

19

https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=7728&m=1492694266&action=file.download
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Uit onderzoek bij 526 verenigingen blijkt dat meer dan de helft van de verenigingen pessimistisch is
over de toekomst (52%), zij geven aan dat de afname en/of behoud van leden de grootste uitdaging

voor de toekomst is. Als oorzaken worden genoemd vergrijzing, individualisering, een afname van

de populariteit van de sport en een afname van de bereidheid van deze generatie om
vrijwilligerswerk te doen voor de vereniging (Hoeijmakers, 2019).

Mogelijkheden tot ommekeer?
Opvallend is dat we vaak blijven doen wat we altijd al deden om jongeren “binnen de vereniging te
houden”, soms keerde het tij en stopte de terugloop in leden, maar meestal leidt dit niet tot de

gewenste stabilisering of toename van het ledenaantal. Met name de doelgroep jongeren in de
leeftijd van 11 tot 15 is in onze ogen cruciaal om te behouden binnen de vereniging om de
vereniging vitaal te houden.

Algemene factoren

Uit het net verschenen rapport “Kansen op sportieve groei” van het Centraal Planbureau (2019)

wordt aangegeven dat bij jongeren persoonlijke motieven een sterke rol spelen voor wat betreft het
de regelmaat en frequentie van sporten. Zij die frequent sporten hechten vooral veel waarde aan

prestaties verbeteren en aan deelnemen aan de competitie; een kenmerk dat ook gerelateerd is aan
sporten in verenigingsverband. Wanneer het gaat over de incidentele sporter is er vaker sprake van

externe motivatie en is de duurzaamheid om vaker te gaan sporten c.q. om te blijven sporten veel
lager. Zij vallen dan ook makkelijker uit.

Ook spelen interpersoonlijke kenmerken zoals (vroegere) sportdeelname van ouders en hun
opleidingsniveau een belangrijke rol bij het gaan/blijven sporten van jongeren.

Een belangrijke factor is hoe familie- en vriendengroep aankijken tegen het doen van sport.
Wanneer zij sport belangrijk vinden, zullen zij eerder sport stimuleren bij de jongere. Opgroeien in

een gezin waar sporten de norm is, vergroot dan ook de kans om te gaan sporten (TiessenRaaphorst, Woittiez, Vonk, & Pulles, 2019).

Het project SportParent geeft tips hoe je als ouders jongeren kunt ondersteunen in het deelnemen
aan sportactiviteiten en wat daarin belangrijke doelen zijn. Ze focussen op de onderlinge
communicatie, het versterken van de relatie tussen jongere en ouder en zoals ook uit ander
onderzoek is gebleken het delen van de passie voor de sport. Tevens noemen zij de win-win situatie
voor ouders en jongere wanneer ze betrokken zijn. Denk aan het uitbreiden van de persoonlijke

contacten met andere ouders en het met de jongere samen maken van levenslange herinneringen.
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Sociale factoren
Vanuit KidMove zien we een aantal factoren waar je als coach en vereniging invloed op kunt hebben
om de deelname van jongeren binnen de club te activeren.

Als eerste blijkt dat de sociale component een belangrijke factor is om lid te blijven. Je kunt hierbij

denken aan het samen sporten in een team, waarbij vriendschappen voor het leven kunnen
ontstaan.

Verder kan de derde helft mee spelen in het binden van jonge mensen aan de club, waar sommigen

dit als negatief zullen labelen i.v.m. drankgebruik, is dit voor de doelgroep 11-15 jarigen nog geen

issue aangezien er geen alcohol geschonken mag worden onder de 18 jaar. Hier ligt dus een
uitdaging om het in de kantine zo aantrekkelijk te maken dat, ook zonder het bekende biertje, het

gezellig en sfeervol is voor de jongeren. Helpend hierbij kan zijn het plaatsen van een dartbord,
kleine kaartspelen, het doen van video-analyses met je team, gezellig nakletsen met het team onder
begeleiding van de coach/trainer over de mooie acties in het veld enz.

Met name voor de grootste groep sporters in teamverband is het hebben van vriendschappen
binnen de club cruciaal om door te blijven gaan met het sporten binnen hun vereniging.

Het project Keep Youngsters Involved (KJI) benoemd in haar project diverse factoren die dit
bevestigen. Factoren die zij bijvoorbeeld noemen zijn verwantschap, waarden, kosten en
toegangkelijkheid. Uit hun onderzoek blijkt dus ook dat verwantschap, het opgenomen zijn in een
team en onderdeel zijn van een club helpend is om te blijven sporten.

Naast de 4 genoemde factoren zijn er nog 10 andere factoren die onderzocht zijn en waar men een
advies over heeft geschreven.

Daarnaast kan zelfontplooiing, ook een factor in het KYI project, één van de elementen zijn die
jongeren kan helpen om deel te blijven nemen aan het sporten (Engelenbos, Hulin, Joos, Luts, &
Vergauwen, 2015).
Vanuit KidMove denken we dat zelfontplooiing in casu leren, in een breder perspectief te plaatsen
is dan alleen het accent te leggen op het beter leren bewegen. Het gaat vaak over het ontdekken
van de eigen autonomie. Dit kan een belangrijke drive zijn om lid te blijven van een vereniging.
Daar mag de jongere zichzelf ontdekken zonder onder direct toezicht te van zijn
ouders/opvoeders.

Voorwaarde blijft dat er voldoende uitdagingen moeten zijn tijdens de trainingen en wedstrijden.
Wanneer je steeds weer wordt uitgedaagd om beter te worden in je sport of dat je merkt dat je

samen met anderen steeds beter gaat samenwerken geeft dit een intrinsieke boost om te blijven
sporten. Wanneer er echter te weinig variatie in de oefenstof is, er geen aandacht wordt besteed
aan het groepsgevoel van samen beter worden leidt dit tot afvallers in de groep.
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Niet alleen sporten

Het alleen sporten, tijdens de trainingen en wedstrijden, is voor veel jongeren niet genoeg om lid te
blijven, zij zijn ook op zoek naar andere uitdagingen en mogelijkheden tot zelfontplooiing. Een

vereniging kan de binding stimuleren door allerlei nevenactiviteiten te organiseren, denk aan de
bekende filmavond of samen wedstrijd kijken avond. Maar het is ook belangrijk hen te betrekken bij
andersoortige activiteiten.

Het mogen helpen bij het klaarzetten van het veld, het helpen in organiseren van een
“snerttoernooi”, assisteren bij de puppilenteams zijn zo maar wat voorbeelden waarbij jongeren

kunnen ondersteunen binnen de vereniging. Dit leidt niet alleen tot meer binding, maar ook tot een

verhoging van de eigenwaarde van de jongere. Hij voelt zich gezien, gehoord, voelt dat hij een
zinvolle bijdrage levert aan de vereniging en zal zich hierdoor misschien zelfs eerder opnieuw
aanmelden voor een andere activiteit. Een belangrijke voorwaarde is dat de jongere niet wordt
overvraagd. Uit ervaringen zoals deze te vinden zijn op de site www.verenigingen.nl is te lezen dat

veel vrijwilligers wel bereid zijn om kleine overzichtelijke taken te doen maar het moeilijk vinden om
zich langere tijd te binden aan grotere taken.
Een niet te onderschatten aspect is om jongeren te betrekken bij ‘vraagstukken die binnen de

vereniging spelen’. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het veranderen van de inrichting van de
accommodatie, het maken van een goed trainingsrooster, het vinden van nieuwe sponsoren en hoe
om te gaan met agressie op het veld. Het blijkt dat jongeren vaak creatieve oplossingen weten te
bedenken die een daadwerkelijk bijdrage leveren aan het oplossen van vraagstukken. Wanneer een

bestuur of trainer ze betrekt en zorgt voor ‘ere wie ere toekomt’ kan dit voor veel voldoening zorgen
bij een jongere.

Een prachtig voorbeeld van het binden van jongeren is door het creëren van Professional Assistent
(P.A.) functies binnen de vereniging. Special Heroes heeft speciaal voor de doelgroep jongeren met

een beperking een programma voor ontwikkeld. Dit is natuurlijk ook aan te passen voor de reguliere
jongere binnen elke vereniging of zelfs school (www.specialheroes.nl).
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Samenvattend
Om jongeren langdurig aan een vereniging te binden is het geven van goede en verantwoorde
trainingen en het spelen in een competitie vaak niet voldoende, zij kunnen door het doen van

andersoortige activiteiten en het hebben van (passende) verantwoordelijkheden beter verbonden
blijven met de vereniging.

Zowel bestuurders, trainers/coaches en ouders hebben een belangrijke rol in de facilitering van
bovenstaand. Gelukkig is er steeds meer toegangkelijke informatie digitaal beschikbaar en ligt hier

een taak voor onder meer de verenigingscoördinator, docent LO, gedreven trainer en/of coach om
deze kennis toe te passen en te verspreiden onder de bestuurders, begeleiders en ouders zodat we
met elkaar de uitval van jongeren kunnen voorkomen.
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Oog voor behoeften en voorkeuren van sportende puber
is van cruciaal belang
KidMove helpt trainers met tips om uitval van jongeren terug te dringen

Auteur: Cor Niks, docent psychomotorische therapie aan de opleiding Psychomotorische Therapie
aan de Hogeschool Windesheim te Zwolle, publicatie in vakblad NL Coach, 2019

Veel jeugdige sporters haken tussen hun elfde en vijftiende af. KidMove probeert dat te voorkomen.

De hamvraag: “Hoe kan een coach/trainer, door het veranderen van zijn eigen gedrag, eraan
bijdragen dat jongeren blijven sporten.”

Met het project KidMove wordt aandacht gevraagd voor de ondersteuning van trainer/coaches die

actief zijn met jeugdsporters van tussen de 11 en 15 jaar. Onderzoek heeft uitgewezen er veel uitval
van jongeren uit deze leeftijdscategorie bij sportverenigingen is. Doel van het Erasmus+ project –

een samenwerking tussen Finse, Oostenrijkse, Tsjechische, Poolse én Nederlandse partners in de
sport en het onderwijs (hogescholen/universiteiten) – is deze uitval te verminderen.

KidMove biedt geen pasklare oplossing, maar kan wel ondersteunend zijn. Cor Niks, docent
Psychomotorische therapie aan Windesheim, is met zijn collega’s en een aantal studenten

drukdoende video’s, blogs en toegankelijke artikelen te produceren. “Om coaches te ondersteunen.

We zijn nu bezig met research, het schrijven van artikelen en het maken van diverse aan het artikel
gekoppelde video’s over wat KidMove kan betekenen voor trainers/coaches. Het artikel hieronder
gaat over ‘de kunst van het binnenhouden’.”

Wie na het lezen van het artikel nieuwsgierig is geworden en op zoek is naar meer tips,
ondersteunende video’s en artikelen over de coaching van jongeren tussen de 11 en 15 jaar kan op

www.kidmove.eu kijken. “De komende maanden zal er steeds meer informatie op verschijnen. Alle

landen die betrokken zijn bij het project zullen hun producten gaan publiceren of ernaar verwijzen.’’
------------------

Ruben
Ruben is lid van een voetbalclub in het oosten van het land, hij is 13,5 jaar en is erg druk met zijn

school, vrienden en muziek luisteren. Hij twijfelt al langere tijd over zijn voetbalcarrière. Sinds vorig

jaar heeft hij vaak onenigheid met de trainer en coach over zijn inzet. Zijn drukke gedrag in de groep

maakt dat er getwijfeld wordt aan zijn motivatie. Ruben zelf ziet dit anders. Hij wil graag voetballen,

wil zich honderd procent inzetten maar heeft aangegeven dat de trainingen soms ook wel saai zijn
of lang duren. Ook baalt hij ervan dat hij tijdens de trainingen vaak gecorrigeerd wordt op zijn drukke
gedrag, terwijl hij gewoon graag veel wil spelen en scoren.
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Veel trainers en coaches zullen het verhaal van Ruben herkennen, vooral bij kinderen tussen de 11

en 15 jaar. De tijd waarin de pubertijd gaat opspelen, de overgang van basis- naar middelbare school
plaatsvindt en waarin vrienden en keuzes van vrienden een belangrijke rol gaan spelen.

Wanneer we kijken naar sporters die als ‘drukke’, ongeconcentreerde kinderen worden omschreven,

valt vaak op dat niet alleen het kind als oorzaak kan worden aangewezen. De stijl van omgang of
didactiek van trainers en coaches speelt ook vaak een rol.

In diverse studies wordt gesproken over succesvolle factoren die helpen om jongeren binnen de

vereniging te houden. In het onderzoek ‘Time-use and environmental determinants of dropout from
organized youth football and tennis’ geven Ineke Deelen, Dick Ettema en Carlijn Kamphuis aan dat
de volgende vier factoren van invloed zijn:
1.

Zorg voor voldoende tijdsmomenten om een training te kunnen volgen en waar mogelijk
diverse mogelijkheden om aan te sluiten bij wedstrijden.

2. Stimuleer jongeren om naast hun actieve sportdeelname ook deel te worden van de

vereniging door hen vrijwilligerswerk te laten doen en deel te laten nemen aan sociale
activiteiten die worden georganiseerd binnen de vereniging.

3. Heb oog voor de (individuele) behoeften en voorkeuren van de kinderen.

4. Organiseer buiten de trainingstijden om mogelijkheden om de sport ook te kunnen
beoefenen. Dit bijvoorbeeld in parken of op plaatsen dichtbij de woonplek van de kinderen.

Gedrag
In het geval van Ruben kunnen we ons afvragen of de trainer/coach zich wel voldoende bewust is
van punt 3, het oog hebben voor de (individuele) behoeften en voorkeuren van kinderen.

De gedachte is dat je als trainer/coach met name invloed kunt hebben op je eigen gedrag – Auteur

Stephen Covey omschreef die ‘cirkel van invloed’ -, waardoor de ander zich ook anders gaat
gedragen. De leeftijdsfase waarin Ruben zich bevindt, maakt het echter lastig om invloed te hebben
op zijn gedrag, hij is ‘reactief tegen’.

Maar wanneer een trainer/coach zijn eigen gedrag verandert, zal dit altijd van invloed zijn op het
gedrag van de ander. De Amerikaanse psycholoog Timothy Leary schreef in 1957 over de als zodanig

bekend geworden Roos van Leary (The Interpersonal Diagnosis of Personality), waarin bijvoorbeeld
werd beschreven dat volgend gedrag leidend gedrag oproept.

Gezien de leeftijd van Ruben is het niet verwonderlijk dat hij zich afzet tegen het heersende
regime voor wat betreft de begeleiding voor of tijdens een sportactiviteit: ouders die vinden dat je
naar de training moet gaan terwijl de jongere nog even een game op de computer wil afmaken.

Maar ook tijdens de training dat een trainer/coach alles bepaalt, zoals de vaste trainingstijden, de
verplichte (standaard) warming up.

Naast deze algemene zaken heeft Ruben ook nog te maken met zijn veranderend lijf, hij kan niet
meer volledig vertrouwen op zijn lichaam. Alles is een beetje uit verhouding aan het groeien. De
hormonen gaan een rol spelen waardoor er stemmingswisselingen optreden, impulsief gedrag
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meer op de voorgrond staat dan zorgvuldig nadenken over de acties en de daaropvolgende

reacties die hij krijgt. Dit alles maakt dat Ruben start vanuit een ‘nee-positie’ of een ‘ik wil zelf
bepalen’-houding.

Invloed

Op welke wijze kan een trainer/coach invloed hebben op het gedrag van Ruben om te voorkomen
dat hij een drop-out wordt?

In de analyse die een coach zou moeten maken van wat hij ziet, ervaart en hoort binnen zijn training

zou duidelijk moeten zijn dat Ruben druk gedrag vertoont en moeite heeft met zijn motivatie in de
huidige trainingssituatie. Dat hij het bovendien moeilijk vindt om langdurig met één taak bezig te
zijn en dat zijn leeftijd invloed heeft op zijn gehele ‘zijn’.

Belangrijkste aangrijpingspunt vanuit het KidMove-perspectief is gericht op het relationele aspect

binnen de trainingen. Het is van groot belang om samen met Ruben een relatie te creëren die uitgaat
van gedragingen die positief zijn. Een trainer/coach kan vooral veel bereiken met jongeren door hen
te complimenteren met dat wat goed gaat, zoals omschreven in het boek ‘Positieve psychologie, de
toepassingen’ van Frederike Bannink.

Wanneer de trainer/coach zich te veel richt op dat wat misgaat of mis kan gaan in een

oefening/training kan er een negatieve sfeer ontstaan, die tegenwerkend kan zijn in de participatie

van de jongeren in de training. Soms moet je negatief gedrag van Ruben wel afwijzen en aangeven
wat je wél van hem verwacht, maar het is vooral belangrijk dat je hem niet als persoon afwijst. In
het geval van Ruben is het begrijpelijk dat hij onrustig wordt, aangezien de oefeningen in zijn ogen

vaak langdradig zijn, er te weinig spelelement in zit en het te weinig om het schieten op doel gaat.
Vaak kunnen de hiervoor geschetste situaties voorkomen worden door een jongere een extra of

andere taak te geven in een spel- of oefensituatie. Maar ook het opsplitsen van een oefening in

kleine, attractieve delen kan helpen om verveling te voorkomen. Het is dan bijvoorbeeld mogelijk
om veel scoringskansen in te bouwen, wat voor Ruben een belangrijke stimulans kan zijn om te
blijven deelnemen.

Wachttijd

Een van de grote probleemveroorzakers is de wachttijd voor de start van een oefening. Dit is vooral
het geval wanneer de uitleg lang en complex is. Heel bekend binnen de didactiek is het bekende

plaatje, praatje en daadje. Wanneer je een goed voorbeeld weet te geven is minder taal nodig en
kan een jongen als Ruben snel aan de slag.
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Verder is het altijd goed om je als trainer bewust te zijn van de leeftijdsgroep waarmee je werkt. In

het geval van Ruben is het duidelijk dat ook zijn lichamelijke veranderingen van invloed kunnen zijn
op zijn motivatie. Waar hij tot voor kort zonder enige moeite de bal alle kanten kon opsturen, is dat

ineens tot een complexe taak verworden. Het lichaamsbesef, -plan en -idee, zoals eind jaren zestig

omschreven door Jakob Kugel, bij Ruben is verstoord en wordt daarna pas langzaamaan weer
opgebouwd. Negatieve feedback van de trainer/coach over het niet lukken van een fysieke oefening
leidt bij Ruben waarschijnlijk tot meer frustratie en onzekerheid.

Samenvattend is het voor trainers die te maken krijgen met jongens als Ruben goed om zich bewust
te zijn van alle bij de leeftijd horende problemen. Hiervoor geeft KidMove de volgende tips:
•
•
•

Verander je eigen gedrag eerst, je zult zien dat de ander hier positief op reageert.

Wees bewust van het feit dat een veranderend lichaam de jongere onzeker kan maken.

Zoek vooral het positieve in het contact op en complimenteer hem of haar voor dat wat
goed gaat.

•

Zorg voor voldoende afwisseling in de oefenvormen en bij een competitiesport is het ook
belangrijk dat er succeservaringen kunnen worden opgedaan in bijvoorbeeld het scoren.

•

Zorg dat er naast de normale methodische opbouw in je training ook elementen worden
opgenomen die je als extra taak of als bijzondere taak kunt verdelen onder de spelers.

•

Wachttijden zorgen voor veel onrust in een groep. Dit kun je voorkomen door bijvoorbeeld

oefeningen op te splitsen in kleinere delen. Maar ook door te werken met oefenvorm
stationnetjes.
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Nawoord
KIDMOVE
Athete centered coachting practices
Alle partners binnen het Kidmove Erasmus+ project hebben onderkend dat de voornaamste
redenen dat jongeren deelnemen aan sportactiviteiten gerelateerd is aan het hebben van plezier,

het ontdekken van hun eigen talenten, het verbeteren van motorische en sociale vaardigheden, het
gevoel hebben dat ze ergens bij horen. Belangrijke component is dat ze ondersteuning krijgen om
de doelen die zij hebben gesteld binnen het sporten en de daarbij behorende context blijven
ervaren.
Uitval binnen de georganiseerde sport is hoog onder de 11-tot 15- jarigen. Oorzaken zijn onder

andere gebrek aan plezier en motivatie, teveel nadruk op prestatie, sport-gerelateerde blessures en
beperkte pedagogische skills van trainers en coaches.
Deze publicatie bevat gratis en eenvoudige begrijpelijke toegankelijke handvatten met tips en tricks
vanuit alle aan het project deelgenomen KidMove organisaties voor trainers van verengingen en
andere professionals in bewegen en sport. In alle publicaties staat op verschillende wijzen
beschreven hoe je jonge sporters motiveert, in hun kracht zet en hoe men veilige
sportomstandigheden kan creëren, waardoor de jongeren niet gaan uitvallen bij de sport(club).
Maak gebruik van hetgeen wij geleerd hebben tijdens deze co-creatie en praktijkkennis van trainers

en coaches, gecombineerd met ervaringskennis van jonge sporters, ouders en clubbestuurders en
met feiten uit de literatuur.
Deze publicatie is tot stand gekomen door het internationale project van KidMove, goede praktijken

van training en coaching in de sport (2019-2020) mede gefinancierd door de Erasmus+ Sport
programma van de Europese Unie. Het KidMove project bestaat uit een internationale
samenwerking tussen sportclubs, sportorganisaties, Hogescholen en Universiteiten met een
multidisciplinaire expertise in bewegingsonderwijs, sport, fysiotherapie, ergotherapie, podotherapie
en psychomotorische therapie.
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