WIJ HEBBEN GEKOZEN,
JIJ OOK?

“No pain, no gain.”
“Winning isn’t everything, it’s the only thing ...”
“You don’t win silver you lose gold.“
“Winners never quit and quitters never win.”
“Winners make goals, losers make excuses.”
Aan quotes over winnen en verliezen geen gebrek! Trainers en sporters komen
maar al te vaak in de verleiding om rake uitspraken over hun tegenstrevers of
concurrenten of over winnen en verliezen te delen.

MAAR WAT BETEKENT ‘WINNEN’ EIGENLIJK VOOR JOU
ALS TRAINER?
Is dat een mooie plaats in een klassement, een medaille, een beker, een lovend
krantenartikel …? Of is het de fierheid van een sporter die vordering gemaakt heeft,
die zich amuseerde op het plein, die zijn ploegmaat een prachtige pass gegeven
heeft, die de scheidsrechter met respect behandeld heeft …?
Is een winnende trainer hij die een groep sporters, begaafd en minder begaafd,
laat groeien, die maakt dat ook de jongen met een beperkt budget elke week kan
komen trainen, die alle sporters op hun niveau speelkansen geeft of ...?
Misschien heb jij het gevoel dat je als trainer voor het ene of het andere moet
kiezen, dat je het ene niet kan realiseren zonder op andere vlakken in te boeten.
Toch hoeft het zo niet te zijn. Competitiesport en jeugdgericht werken kunnen
hand in hand gaan als jij daar als trainer voor kiest en je daarvoor inzet. Misschien is
het moeilijk om af te wijken van een traditionele en vertrouwde aanpak, maar geef
nooit op, de aanhouder wint!
Met de campagne ‘Is kiezen verliezen?’ hebben we geprobeerd om je concrete
ideeën te geven om dit ideaal te realiseren. Aan de hand van 10 thema’s, doe-hetzelf ideeën, feiten en fabels en praktijkvoorbeelden hebben we een inkijk gegeven
in de mogelijkheden om de balans te maken, om keuzes af te wegen en in het licht
van een lange termijn te plaatsen. Niet een van die thema’s staat los van een ander.
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Waar winnen primeert, is zelden aandacht voor wedstrijdvormen waarin
sporters evenwichtig kunnen kampen, worden beslissingen sneller
aangevochten, is fair play alleen van toepassing als het de uitslag van de
wedstrijd niet beïnvloedt en wordt agressief spel soms oogluikend toegestaan.
Minder begaafde kinderen krijgen dan enkel speelkansen als er niet teveel
op het spel staat of worden enkel de minimaal opgelegde tijd opgesteld. Het
creëren van gelijke kansen gebeurt enkel als de sporter als een aanwinst voor
de ploeg wordt beschouwd in het licht van betere resultaten.
Waar prestaties centraal staan, worden hoge verwachtingen gesteld door
ouders en/of trainers wat bij de sporters vaak meer druk zet om meer (of
teveel) te trainen. Dat daarbij soms grenzen overschreden worden, wordt soms
als een noodzakelijk kwaad beschouwd.
Maar het kan ook anders!
De voorbeelden in de campagne tonen dat het wel mogelijk is om sporters
in een context te plaatsen waarin ze op een evenwichtige wijze met elkaar
kunnen kampen. Het is mogelijk om alle sporters speelkansen te geven
zonder daarbij in te boeten aan spelplezier en uitdaging of de uitdaging om te
winnen. Trainers die kiezen voor de positieve waarden in de jeugdsport blijven
zoeken naar oefen- en wedstrijdvormen waarbij fysieke, technische of mentale
verschillen tussen sporters worden gecompenseerd. Voor deze trainer primeert
hetgeen de sporter geleerd heeft tijdens de wedstrijd en het gedrag dat hij
gesteld heeft boven de objectieve uitslag. Zelfs na een verloren wedstrijd weet
hij zijn sporters op een positieve wijze aan te moedigen en het goede te zien
in hun prestaties. Hij zal zijn verwachtingen afstemmen op de mogelijkheden
van zijn sporters in de brede zin. Een trainer die respectvol omgaat met regels,
tegenstrevers en scheidsrechters zal een voorbeeld zijn voor andere coaches
en ouders. Sporters zullen naar hem opkijken en hem op handen dragen.
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AL HEEL WAT TRAINERS HEBBEN HIERVOOR GEKOZEN, JIJ OOK?
Om je te helpen in jouw keuzes hebben we al de thema’s die in de campagne aan bod gekomen
zijn nog eens op een rijtje gezet:

Kiezen voor evenwichtige kampvormen waar iedereen kan
ontplooien in zijn sterktes en groeien in zijn werkpunten.
(onevenwichtig kampen)

Kiezen voor een klimaat waar jonge sporters positief
ondersteund worden en hierbij een realistisch
verwachtingspatroon creëren in combinatie met optimale
ouderbetrokkenheid. (te hoge verwachtingen)

Kiezen om vooruitgang en verbetering van het individu en het
team te laten primeren op scores. (winnen primeert)

Kiezen om een duidelijk standpunt in te nemen ten aanzien
van unfair gedrag bij hun sporters, om hen op te leiden en te
begeleiden in een geest van fair play. (geen fair play)
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Kiezen tegen agressie en zelf het goede voorbeeld zijn.
(agressief spel)

Kiezen voor een goede sociale omgang, de juiste teamspirit
en respect voor elkaars grenzen. (grenzen overschrijden)

Kiezen voor een begeleiding van zowel getalenteerden als
‘mindere goden’, om beperkingen te aanvaarden en daar ook
acties voor te ondernemen. (geen beperkingen aanvaarden)

Kiezen om geen fysieke of mentale druk te zetten. (onder
druk zetten)

Kiezen om oog te hebben voor het sociale aspect van sport,
zoeken naar manieren om ook sporters die over minder
middelen beschikken, een andere culturele achtergrond
hebben of een andere taal spreken op een volwaardige
manier te laten deelnemen aan de trainingen en activiteiten.
(ongelijke kansen)
Kiezen om op elk moment respect op te brengen voor officials
en die hun sporters leren correct omgaan met beslissingen.
(beslissingen aanvechten)
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