‘Mag mijn dochter bij de
jongens meedoen?’
Stel: je bent bestuurslid van een
sportvereniging. Op een dag klopt een
moeder bij je aan met een niet alledaagse
vraag: of haar dochter bij de jongens mee mag
doen.Wat is jouw antwoord dan?
Deze vraagt kreeg gymnastiekvereniging
Sportlust Enschede ongeveer een jaar geleden.
Lang hoeft de moeder niet op het antwoord te
wachten. Ze krijgt een volmondig ‘ja’ te verstaan.
De moeder,toch enigszins verbaasd,vraagt of het
bestuur wil weten waarom ze deze vraag stelt. Dat
wil het bestuur wel, om daar meteen aan toe voegen dat het antwoord ja blijft.
Bas is een transgender. Simpel gezegd iemand
die in het verkeerde lichaam is geboren. Zij voelt
zich een hij, of andersom. De cijfers lopen uiteen,
maar geschat wordt dat er in Nederland 170.000
mensen leven die een ander geslacht wensen.
De helft van hen gaat ook over tot een fysieke
geslachtsverandering.
Bij ons kan iedereen terecht’
Voorzitter Saskia Smit van Sportlust: “Natuurlijk
mag hij bij ons gymmen. Waarom zou dat niet
mogen? We zijn een vereniging waar iedereen
terecht kan. Er lopen hier ook jongens en meisjes
rond met ADHD,een danser met een eenzijdige

Floyd is 16 en al in transitie: hij heeft besloten om
ook fysiek gezien man te worden. Verschillende
verenigingen uit de buurt weten geen raad met
hem en werken niet mee aan zijn wens om te
voetballen. Excelsior wel. Romeyn bespreekt de
kwestie eerst in kleine kring met de voorzitter en
het bestuurslid technische zaken, later met het
voltallige bestuur.Niemand heeft bezwaar.

apartekleedkamer.Wedstrijdenspeelthijnogniet.
Hij is nog niet als speler aangemeld bij de KNVB.
Als blijkt dat het van beide kanten klikt neemt
Romeyn contact op met de KNVB en vraagt hij
dispensatie aan. Want ja, strikt genomen gaat
het – fysiek gezien – om een meisje dat in een
jongenscompetitie uitkomt. De bond honoreert
het verzoek. Excelsior heeft er een nieuwe speler
bij.

verlamming en iemand met Down. Overal is een
mouw aan te passen.”
Naast het bestuur wordt alleen de trainer ingelicht
over de situatie. Een besluit dat in overleg met de
ouders van Bas is genomen. “We willen er niet de
nadrukopleggen.Hetgaat eromdatBaszichhier
thuis voelt en lekker kan gymmen. Dat lukt niet als
iedereen zich bezig houdt met de vraag of hij nu
een jongetje of een meisje is.”
De ouders van Bas zijn bereid openheid van
zaken te geven op het moment dat er vragen
komen. “Een tijd geleden vroeg een ouder of
Bas niet toevallig een meisje is. Ze twijfelde, maar
gaf tegelijkertijd aan dat het eigenlijk ook niet van
belang is.Ik heb haar de situatie uitgelegd,je moet
er ook geen geheim van maken. De moeder
begreep het en reageerde positief.”
Pubers
Zijn er dan helemaal geen knelpunten? Die zijn
er wel, maar vooral op latere leeftijd en op het
moment dat er in competitieverband wordt
gespeeld. Henk Romeyn kan er als
secretaris
van
voetbalvereniging
sv
Excelsior over mee praten. Ook in Zetten kregen
ze de vraag of een transjongen (meisje dat
zich jongen voelt) bij de jongens mag spelen.

Openheid
Samen met Floyd en zijn moeder bepaalt
Romeyn wat de volgende stappen zijn. Ze
besluiten om open te zijn over de situatie, maar
wel in fasen. Eerst informeren ze de trainer en
leider van de B1. Zij begrijpen de situatie en
werkenmee,graagzelfs.Vervolgensinformerenze
de ouders van de spelers.Als ook zij er open voor
staan hoeft nog maar een stap gezet te worden:
het op de hoogte brengen van de spelers.
Romeyn: “Het was zijn keuze, Floyd wilde het
graag zelf vertellen. Een moedig besluit als je het
mij vraagt. Je stelt jezelf wel heel kwetsbaar op
voor een groep 16-jarige pubers.Misschien was ik
ergens wel bang voor hun reactie”. De angst dat
Floyd afgewezen zou worden blijkt onterecht: het
team accepteert Floyd, binnen no-time is hij een
van hen.
Floyd traint een maand mee om te kijken hoe
het gaat. Omkleden en douchen doet hij in een

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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