Basketballvereniging
Wildcats bevordert
sportplezier
De
Nijmeegse
basketbalvereniging
Wildcats
staat
bekend als een vereniging die al
langer werk maakt van een veilig
sportklimaat. En toch vragen het
bestuur en de trainers zich af
of iedereen zich wel voldoende
thuis voelt bij hun vereniging.

naar
de
ervaringen
van
een jonge volleybalster die
lesbisch is. Hoe voelt het als
er over je geroddeld wordt?
Hoeveel
homoseksuele
en
lesbische
leden
kent
onze
club eigenlijk? Een enkeling,
terwijl Wildcats 250 leden telt.

Dit
voorjaar
is
de
club
daarom
gestart
met
het
scholingstraject
‘Sport
voor
iedereen’. Het doel daarvan is
om een plezierig en veilig sportklimaat voor letterlijk iedereen
te bevorderen. Aan de eerste
scholing
die
uit
twee
bijeenkomsten
bestaat
deden vijf jeugdtrainers, twee
bestuurders en een van de twee
vertrouwenscotactpersonen mee.

Al snel groeide daardoor het
inzicht dat niet iedereen zich
veilig voelt en dat dit te vaak
onzichtbaar blijft. Een gevoel van
onveiligheid ontstaat al omdat het
voor de coach te veel draait om
winnen; de sporter die net iets
minder fysiek behendig is komt
daarmee eerder aan de zijkant te
staan. Of omdat bijvoorbeeld de
haantjes in het team net iets te
vaak het hoogste woord voeren;
dat sluit de jongen uit die hooggevoelig is.

Niet iedereen veilig
De
eerste
bijeenkomst
luisterden
de
deelnemers

Basketbal gaat in de kern over
vriendschap en plezier voor
iedereen, en daarna ook over
winnen.
Om
handen
en
voeten te geven aan dit
parool, vraagt het van bestuurders
leiderschap en van trainers een
actieve houding en vaardigheden
om iedereen in te kunnen sluiten.
Clubbreed bespreken
Op
de
tweede
avond
bespraken de deelnemers zelf
ingebrachte praktijkcases. Hoe
ga je om met een jongen die
autistisch is en wiens ouders
dat nog steeds als een taboe
beschouwen?
De
jeugdtrainers zijn enthousiast over de
uitwisseling. Zij gaven aan dat
ze nu meer mogelijkheden zien
om te observeren, bespreekbaar
kunnen maken en perspectief aan
te reiken.
Aan
het
einde
van
de
bijeenkomsten vroegen ze om
meer
bijeenkomsten
waarin
praktijksituaties
besproken
worden.
De
bestuursleden
gaven aan dat ze in het bestuur
gaan aankaarten hoe je dat wat
onbenoemd blijft of uitsluit,
clubbreed bespreekbaar kunt
maken.

Verenigingstraject Sport voor iedereen
De Academie voor Sportkader (ASK) van
NOC*NSF organiseert het verenigingstraject
Sport voor iedereen. Een verenigingstraject
waarin je leert om te zorgen dat iedereen met
plezier op het veld staat. Om je aan te melden
voor het traject Sport voor iedereen stuur je een
e-mail naar opleidingen@nocnsf.nl. Voor meer
informatie zie www.academievoorsportkader.nl.
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