IS KIEZEN
VERLIEZEN?
Een sporter maakt stiekem foto’s in de kleedhokjes, er is
pestgedrag binnen het team, spelers schelden elkaar uit,
ongepaste filmpjes uit de kleedkamer verschijnen op het
internet, een speler wordt altijd als laatste gekozen … Dit zijn
zaken waarmee trainers geconfronteerd worden. Sporten
gebeurt in groepsverband. Een goede omgang met elkaar is niet
evident en soms worden grenzen overschreden. Verschillende
karakters en individuen sporten samen wat kan leiden tot
ruzies, pesten, plagen, discussies … De sociale media hebben
het er niet eenvoudiger op gemaakt. Als trainer is het niet altijd
gemakkelijk om een gepaste reactie te geven of er preventief
werk van te maken.
Trainers die kiezen voor een goede sociale omgang, de juiste
teamspirit en respect voor elkaars grenzen, winnen aan
mentaal en fysiek welzijn van de sporters en aan sportplezier.
Op lange termijn voorkomt dit drop-out en draagt het bij tot
een verbetering van de sportieve prestaties.

FEITEN OF FABELS?
Elke sporter heeft grenzen. Deze grenzen zijn niet altijd zichtbaar en worden bepaald aan de
hand van waarden, opvoeding, kijk op het leven, maatschappelijke en sociale normen ... Zo
heeft de ene sporter geen probleem met samen naakt douchen, terwijl de andere zich daar
toch ongemakkelijk bij voelt, is de ene sporter een knuffelaar en bewaakt de ander toch liever
zijn persoonlijke ruimte, verdraagt de ene goed negatieve kritiek en neemt de ander dit sneller
persoonlijk op … Het is belangrijk om als trainer samen met je sporters erover te waken dat
deze grenzen niet overschreden worden.
Plegers van grensoverschrijdend gedrag kunnen dit doen vanuit ongelijke machtsrelaties om
hun status binnen de groep te verhogen of te misbruiken. In de sport bevinden coaches zich in
zo’n positie ten opzichte van de sporters en van daaruit kunnen zij zowel emotioneel, fysiek als
seksueel grenzen overschrijden. Ook sporters kunnen zich ten opzichte van andere sporters in
zo’n positie bevinden (bv. als kapitein van een team, als haantje de voorste, als lieveling van het
publiek, enz.). Slachtoffers zijn vaak bang om dit te melden uit angst voor bijkomende gevolgen.
De sporter raakt in een isolement en de kans verhoogt dat hij de sportclub verlaat. Door een
duidelijk standpunt van de sportclub en een krachtig signaal in de richting van de pleger, voelt
het slachtoffer zich gesteund.
Grensoverschrijdend gedrag is gedrag waarbij er over de emotionele, fysieke of seksuele grens
wordt gegaan, wat leidt tot negatieve gevolgen voor de fysieke en mentale gezondheid en de
ontwikkeling van een persoon op korte en lange termijn.

EMOTIONEEL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG
Schreeuwen, vloeken en schelden, overdreven negatieve commentaar op prestaties of gewicht,
kleineren, dreigen om spelers uit de ploeg te zetten, druk zetten om prestatiebevorderende
middelen te nemen, intimidatie, spullen beschadigen of stelen … zijn voorbeelden van
emotioneel grensoverschrijdend gedrag. Maar ook opzettelijk negeren van bepaalde sporters
(bv. geen feedback geven, speluitleg geven als sporters nog niet bij de groep staan, geen passen
geven, geen verantwoordelijkheid of taken geven … ), of te weinig interesse tonen voor de
leefwereld van de sporters, maakt dat ze zich minderwaardig voelen. Het inadequaat reageren
op de emotionele behoeften (bv. geen hulp bieden als sporter bang is voor een bepaalde
uitvoering, niet troosten na een val, geen lovende woorden bij goede prestaties … ), heeft
negatieve gevolgen voor het emotioneel welbevinden van de sporter.
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FYSIEK GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG
Fysiek grensoverschrijdend gedrag wordt vooral gesteld om een ander naar zijn hand te
zetten en daarmee zijn eigen positie te versterken binnen een groep. Voorbeelden van fysiek
grensoverschrijdend gedrag zijn slaan, stampen, bij de keel grijpen, duwen, op de grond werpen,
bekogelen … Afgezien van fysieke gevolgen (pijn/letsel) komt een slachtoffer vrijwel zeker onder
zware emotionele druk te staan. Mogelijke signalen dat een sporter slachtoffer is van fysiek
geweld zijn:
»» herhaaldelijk fysiek letsel (op onlogische plaatsen);
»» onverklaarbaar fysiek letsel of blauwe plekken;
»» onbehandeld letsel;
»» verwondingen die lijken op afdrukken van voorwerpen of lichaamsdelen (bv. vingers, riem ,
handdoektip … ).

SEKSUEEL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG
Nafluiten, seksuele grappen, inbreuk op de privacy, ongewenste betastingen, gedwongen
zoenen en ongemakkelijke massages zijn illustraties van seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Dit gaat van heel lichte/onschuldige vormen tot ernstige incidenten. Volgens de cijfers
wordt 2% van de sporters slachtoffer van mild, 8% van matig en 7% van ernstig seksueel
grensoverschrijdend gedrag.
Sport kent enkele typische kenmerken die aanleiding kunnen geven tot het ontstaan en
voortduren van seksueel grensoverschrijdend gedrag:
»» Omkleden, douchen of slapen op sportkamp of -stage zijn situaties waar het risico op
seksueel grensoverschrijdend gedrag hoger is.
»» Sport is per definitie een tactiele aangelegenheid. Er worden aanrakingen gegeven om een
beweging uit te leggen, te helpen en te ondersteunen of om de veiligheid te garanderen.
In die op zich normale cultuur van lichamelijkheid kan een sporter niet altijd uitmaken wat
aanvaardbaar gedrag is.
»» Jonge topsporters die uren per dag ambitieus bezig zijn met hun sport, vormen een
kwetsbare groep. Zo kan bijvoorbeeld de prestatiedruk bij sporters zo groot worden dat
alles moet wijken. Ondergaan van seksuele intimidatie kan op die manier een aanvaardbare
opoffering lijken voor de sporter, als die zich blindstaart op het prestige van sportief succes.
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PESTEN
Pestgedrag uit zich in systematisch negatief gedrag met de expliciete bedoeling om te kwetsen.
Verschillende combinaties van de drie vormen van grensoverschrijdend gedrag komen bij
pesten voor. Met de komst van de sociale media en het stijgend aantal kinderen en jongeren
met een smartphone, is ook het fenomeen ‘cyberpesten’ komen opzetten. Hierbij wordt vaak
langs digitale weg anoniem gepest aan de hand van gemene woorden, foute foto’s of gênante
filmpjes. Zo kunnen gesloten groepen op WhatsApp of Facebook ideale platformen zijn voor
pestgedrag tussen ploeggenootjes. Cyberpesten kan zich ook manifesteren via Twitter, zoals het
uitschelden van de scheidsrechter na de wedstrijd.

GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG IN DE SPORT: DE CIJFERS
Een grootschalige bevraging van 2044 Vlaamse volwassenen tussen 18 en 50 jaar over hun
jeugdervaringen, geeft aan dat 44 % ooit in aanraking kwam met grensoverschrijdend gedrag
in een georganiseerde sportcontext. 39% kwam in aanraking met emotioneel, 13% met
fysiek en 17% met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Een belangrijke bevinding is dat
de vormen van grensoverschrijdend gedrag frequent samen voorkomen waarbij emotioneel
grensoverschrijdend gedrag de voorloper is op het fysieke en seksuele. Verder gaf 11%
van de respondenten aan gepest te zijn. 70% van de plegers zijn andere sporter(s). 35%
rapporteerde dat er (ook) een trainer betrokken was. Kwetsbare groepen zoals elitesporters,
sporters met multiculturele achtergrond, holebi’s en sporters met een beperking, worden meer
geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag. Mannelijke sporters komen even vaak in
aanraking met emotioneel grensoverschrijdend gedrag als vrouwen, maar mannen ervaren meer
fysiek en minder seksueel grensoverschrijdend gedrag dan vrouwen.
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DOE - HET - ZELF
Het is belangrijk dat je als trainer enerzijds aandacht hebt voor de preventie van
grensoverschrijdend gedrag en dat je anderzijds gepast reageert op incidenten.

PREVENTIEF
Goede groepsdynamica, teamspirit en weerbaarheid zijn erg belangrijk in de preventie van
grensoverschrijdend gedrag zowel op trainingen, sportdagen als tijdens sportkampen. Heb hier
als trainer oog voor en stuur tijdig bij.
GROEPSDYNAMICA
Bevorder de groepsdynamica door goede teams te kiezen. Wissel de groepsindeling tijdens de
training af, peil naar het welbevinden van de sporter en maak goede afspraken rond gewenst
gedrag. Volgende voorbeelden geven inspiratie om groepen op een originele manier in te delen:
»» Schoenen. Laat alle spelers één schoen uittrekken. Verdeel de schoenen in evenveel hoopjes
als de teams die je nodig hebt voor de activiteit. Stel de sporters een eindje verder op. Op
jouw signaal zoeken je spelers hun eigen schoen en trekken die aan. Als ze klaar zijn gaan ze
op de grond zitten, waar eerst het hoopje schoenen lag. Het groepje dat als eerste klaar is
mag ook als eerste beginnen.
»» Lengte, haarkleur, leeftijd … Laat de sporters op een rij staan op lengte, haarlengte,
haarkleur, voornaam, achternaam, leeftijd, huisnummer enz. Vervolgens ga je de rij af en geef
je elke sporter een nummer, afhankelijk van hoeveel teams je nodig hebt (bijvoorbeeld 1, 2,
3, 1, 2, 3 … ).
Teambuildingactiviteiten zijn een manier om de samenhorigheid in de groep te verhogen.
Naast de typische oefeningen waar je als team moet samenwerken om een opdracht te doen
slagen, kan je ook een sociale activiteit plannen buiten de training (BBQ, uitstap, weekend … ).
WEERBAARHEID OEFENEN
Een kind dat weerbaar is, is zelfstandig, durft voor zichzelf opkomen, heeft een krachtige
uitstraling en kent zijn eigen grenzen. Zij die geleerd hebben om een situatie te beoordelen,
de alternatieven te overwegen en een keuze te maken, zijn minder kwetsbaar voor ongewenst
gedrag. Kinderen kunnen al vanaf een leeftijd van 4 à 5 jaar regels en richtlijnen veralgemenen
en in een andere context gebruiken. Het is dus zeer zinvol om als trainer situaties te scheppen
waarin er aan de weerbaarheid van sporters wordt gewerkt.
Je kan door de ‘stel-dat…’ of ‘wat-zou-je-doen-als…‘-methode leren om situaties te beoordelen
en te zoeken naar oplossingen. Dit kan perfect in een sportspecifieke context gebeuren.
Bv. “Stel dat de tegenstander voor tactiek X kiest, wat zou jij dan doen?”
“Wat zou je doen als je ruimte krijgt om zelf op doel af te gaan?”
“Stel dat speler X uitvalt, wie gaan we in de plaats zetten?”
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REACTIEF
Reageren op grensoverschrijdend gedrag is niet eenvoudig. Naargelang de aard en de ernst
van de situatie beschik je als trainer over verschillende methoden zoals bijvoorbeeld de
stopmethode, de methodiek ‘sport met grenzen: vlaggensysteem’ of het reageren aan de hand
van verschillende coachingstijlen.
STOPMETHODE
De stopmethode is een hulpmiddel voor sporters om duidelijk hun grens aan te geven en om
ruzies en conflicten op te lossen. Een trainer die deze procedure regelmatig herhaalt, leert de
sporters deze methode gebruiken en voor zichzelf opkomen. De trainer geeft het voorbeeld en
ondersteunt de sporters bij het doorlopen van volgende stappen:
Sporter:
1. Vriendelijk zeggen wat je wil. “Tuur wil je stoppen met mij te duwen, want ...?”
2. Krachtiger zeggen dat je iets wil. “Tuur stop met mij te duwen …”
3. Zeggen wat de gevolgen zijn als de ander doorgaat. “Tuur als je nu niet stopt, ga ik naar de coach.”
4. Naar de trainer gaan.
Trainer:
1. Bemiddelen tussen beide sporters.
· Sporters laten afkoelen en situatie en emoties benoemen.
· De vraag stellen: “Wat zou je de ander willen vragen?”
Heel vaak is het probleem dan al opgelost. Komen de emoties weer op, begin dan weer
opnieuw.
2. De vraag stellen: “Is het zo is opgelost? Moet er nog iets gebeuren?”
3. De sporters een compliment geven omdat ze het probleem samen hebben opgelost.
4. Het probleem later bespreken indien het niet werd opgelost.
VLAGGENSYSTEEM
‘Sport met grenzen: Vlaggensysteem’ is een handige methodiek voor trainers om bewust om
te leren gaan met lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport. Aan de hand
van zes criteria leer je lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag correct inschatten.
Zo kan je een situatie beoordelen met een groene, gele, rode of zwarte vlag. De kleur geeft
aan hoe je gepast kan reageren. Het Vlaggensysteem biedt een houvast om op een begripvolle,
maar tegelijk rationele en consequente manier te reageren aan de hand van een duidelijke
methode. Het pakket bestaat, naast een handleiding met de methodiek, uit 30 steekkaarten
met tekeningen en uitleg over situaties die zich kunnen voordoen. Bovendien ontdek je ook tal
van nuttige tips, acties en inzichten die van toepassing kunnen zijn in jouw training.
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Om situaties goed in te schatten, zijn de volgende zes criteria belangrijk:

Toestemming

Een situatie is oké als alle
betrokkenen akkoord gaan
en er zich goed bij voelen.
Wie betrokken is, begrijpt
wat er gebeurt en wat de
gevolgen kunnen zijn. Hier
kan bijvoorbeeld een trainer,
alvorens met een bepaalde
beweging te helpen, uitleggen
wat hij zal doen en vragen of het
goed is.

Ontwikkeling

Bij elke levensfase zit men
in een andere seksuele
ontwikkelingsfase. Als een
5-jarige in zijn blootje een
showtje geeft in de kleedkamer
waar ook meisjes bij zijn,
verschilt dat sterk van dezelfde
situatie waarin een 16-jarige dit
zou doen.

Vrijwilligheid

Dit criterium hangt nauw samen
met ‘toestemming’. Er mag
nooit sprake zijn van dreiging,
chantage, groepsdruk of geweld.
Een trainer mag bijvoorbeeld zijn
sporters niet dwingen om naakt
te douchen na een training.

Context

Seksueel gedrag wordt anders
ervaren naargelang de omgeving
en de omstandigheden. Het
past bij de ontwikkeling van
een 17-jarig koppel om seks te
hebben, maar dit zou niet passen
op bijvoorbeeld een sportkamp
of sportstage.

Gelijkwaardigheid

De betrokken personen
zijn gelijkwaardig in leeftijd,
ontwikkeling, kennis, intelligentie
en macht. Een relatie tussen
een 14-jarige sporter en een
19-jarige trainer kan bijvoorbeeld
niet door de beugel.

Zelfrespect

Seksueel getinte situaties gaan
niet samen met zich beschaamd
voelen, zichzelf vernederen
of zichzelf in gevaar brengen.
Hier hoort bijvoorbeeld veilig
vrijen bij, zich goed voelen bij
de situatie... Als trainer kan
je in het beschermen van het
zelfrespect van jongeren zeker
een (pedagogische) rol spelen.

Naargelang er aan bepaalde criteria al dan niet voldaan wordt, krijgt de situatie een
bepaalde gekleurde vlag. Bij elke vlag hoort een gepaste reactie als sporter, trainer en/of
bestuurslid. Een groene vlag is aanvaardbaar seksueel gedrag, een gele vlag staat voor licht
grensoverschrijdend seksueel gedrag, rood voor een ernstig overschrijdende situatie en zwart
voor zwaar grensoverschrijdend gedrag.
Reageren doe je als trainer consequent volgens de gradatie van de vlag. Bij een groene vlag
kan je het gedrag bevestigen of bewust niet reageren omdat het gedrag oké is. Bij een gele
vlag moet je begrenzen en uitleggen waarom. Bij een rode vlag moet je het gedrag verbieden,
bemiddelen en een straf aankondigen indien het gedrag zich herhaalt. Bij een zwarte vlag
wordt een sanctie aan toegevoegd.

·7·

COACHINGSTIJLEN
Op het ogenblik dat er zich een grensoverschrijdende situatie voordoet, kan je reageren aan de
hand van een bepaalde coachingstijl. Vier mogelijke reactieve coachingstijlen zijn:
»» Toedekken: Je reageert lacherig of spreekt niet openlijk je eigen menig uit. Dit kan een
goede reactie zijn als het probleem eigenlijk niet zo groot is of als iets niet opzettelijk
gebeurt. Als trainer wil je liever geen ruzie en vermijd je dat het grensoverschrijdend gedrag
escaleert.
»» Bewust negeren: Je reageert niet of onverschillig. Dit kan een gepaste reactie zijn als
kinderen bewust een reactie van jou proberen uit te lokken, wanneer een reactie beter
wordt uitgesteld (bv. tot na de wedstrijd), of wanneer de sporters zelf tot een oplossing
komen. Zo geef je ruimte aan sporters om weerbaar te worden en op te komen voor
zichzelf.
»» Confronteren: Je gaat de communicatie aan via een individueel gesprek of een
groepsgesprek. Als trainer laat je de betrokkenen hun gedachten en gevoelens uiten,
probeer je te achterhalen waar bepaald gedrag vandaan komt en werk je oplossingsgericht
op lange termijn.
»» Forceren: Je handelt direct om erger te voorkomen of om de veiligheid te garanderen (bv.
de mond snoeren van storende teamgenoten tijdens een oefening, ingrijpen tijdens een
vechtpartij).
Geen van de vier stijlen is per definitie beter of slechter dan de andere. Het is afhankelijk van
wat je met je tussenkomst wil bereiken. Als trainer wissel je best de verschillende reactieve
coachingstijlen met elkaar af in functie van de specifieke situatie.
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BUITEN HET SPORTTERREIN
Omdat het sociale netwerk van je sporters verder reikt dan de trainingen en de wedstrijden,
is het correct gebruik van sociale media belangrijk in de preventie van en het reageren op
grensoverschrijdend gedrag. Gezien jonge sporters opkijken naar hun trainer ben jij een
voorbeeldfiguur. Respect houdt niet op na het laatste fluitsignaal, maar is net zo goed van toepassing
op Twitter, WhatsApp, Facebook …
Hou met deze tips rekening om emotioneel grensoverschrijdend gedrag en pestgedrag te voorkomen
op sociale media:
DO’s
»» Zorg ervoor dat wat je zelf post geen aanleiding kan zijn tot:
· uitlachen dat overgaat in pesten (bv. commentaar over slechte uitvoeringen/prestaties,
foto’s genomen op verkeerde timing waardoor de positie van de sporter aanstootgevend is … );
· het in diskrediet brengen van sporters (bv. foto’s van schaars geklede jongeren);
· het versterken van een negatieve situatie die al in de ploeg leeft;
· het vergroten van het isolement van een van de spelers.
»» Denk na voor je iets post. Alles wat je online zet, is voor altijd terug te vinden en kan misbruikt
worden om leden van je team te kwetsen.
»» Vraag toestemming als je foto’s of filmpjes online wil plaatsen. Bij minderjarigen heb je toelating
van de ouders nodig.
»» Maak altijd duidelijk of je communiceert in eigen naam of namens de sportclub.
»» Bestuurders en trainers zijn in de eerste plaats vertegenwoordigers van de sportclub. Gedraag je
daar ook naar. Bij twijfel kun je iets beter niet publiceren.
»» Indien jouw sporters ongewenste uitlatingen doen op sociale media, reageer je hierop tijdens de
training, niet via de sociale media.
DON’TS
»» Zet geen privacygevoelige informatie online. Wees terughoudend met namen, beelden en
gebeurtenissen. Onschuldig ogende situaties kunnen voor sommigen toch aanleiding geven tot
misbruik en pestgedrag.
»» Ga niet in discussie met een speler of ouder op sociale media.
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INSPIRATIE UIT HET VELD
De Ursus Zwemclub Zwevegem zet sterk in op een positieve sportomgeving waar pesten
geen kans krijgt. De club heeft een Anti-pestprotocol met een vast stramien dat gevolgd wordt
bij het voorkomen van pestgedrag. De trainer krijgt daarin een expliciete en belangrijke rol
toebedeeld: hij/zij moet heel duidelijk maken dat pestgedrag niet geaccepteerd wordt, hij/zij
beschermt in eerste instantie de gepeste persoon, spreekt de pester aan en richt zich eventueel
in samenspraak met het bestuur tot de ouders. Daarnaast richt hij/zij zich ook tot de zwijgende
middengroep en tot de meelopers.
De gymnastiekclub wil het clublogo liever
niet in de nieuwsbrief vermeld zien

Jonge meisjes die reeds beginnende borstvormingen vertonen, turnen soms nog zonder BH, in
een T-shirt. Bij sommige bewegingen ontbloot het T-shirt en zijn delen van een borst zichtbaar.
De trainer zit daar mee verveeld, komt onvrijwillig in een ongemakkelijke situatie terecht en
staat voor een dilemma: (1) geen energie in het probleem steken, gewoon voortdoen, er zich
niet aan storen en zo het risico lopen ooit eens op commentaar te botsen van ouders, of (2)
de tijd nemen om te rade te gaan bij anderen en samen tot een oplossing te komen. De trainer
besloot om contact op te nemen met ICES en de ouders te informeren over de ongemakkelijke
situatie. Er werd beslist om de gymnastes en ouders te vragen steeds een BH/topje of
minstens een maillot te dragen. Op welk punt in de borstontwikkeling een BH of maillot juist
nodig wordt, is uiteraard niet duidelijk, maar club en ouders zijn het erover eens dat de ouders
met hun kinderen die afweging zullen maken. Alle partijen vinden duidelijkheid en goede
communicatie over deze aspecten het allerbelangrijkste. Op die manier vermijden ze problemen
in de toekomst , werkt de club preventief aan lichamelijke en seksuele integriteit en zijn er geen
verliezers.

Op de clubwebsite van VKM Sint-Truiden staat een knop waar elk lid van de club zich anoniem
kan aanmelden en waar problemen tussen sporters onderling, tussen trainer en ouders, over de
aanpak … gemeld kunnen worden. De pestcoördinator die de verhalen achter de knop verder
behandelt en mee naar een oplossing zoekt, stelt vast dat het vaak de trainers zelf zijn die licht
of ernstig pestgedrag melden. Dat betekent dat trainers in de club soms met moeilijke keuzes
geconfronteerd worden en nood hebben aan ondersteuning bij het nemen van maatregelen.
Indien de melding van iemand anders komt, wordt de trainer aangesproken om samen met de
pestcoördinator en de rest van de ploeg naar een oplossing te zoeken.
Ouders, bestuur en spelers zijn erg enthousiast over deze aanpak om een aangename sfeer te
creëren en iedereen zich thuis te laten voelen op de club.
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MEER WETEN?

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

www.praatoverpesten.be
www.sportmetgrenzen.be
https://thecpsu.org.uk/help-advice/topics/anti-bullying
http://mijnkindonline.nl/sportief
www.kieskleurtegenpesten.be
http://tumult.be/pestenbeet
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