Ausme in de Sport
Training in het trainen van
trainers! door Elise Haarman
Twee doelen
Hoe ga je om met een sporter die weigert een gekleurd hesje te dragen? Wat als een kind steeds wegloopt van het
sportveld? Hoe bereid je iemand met ausme voor op zijn
eerste wedstrijd? Allemaal vragen waar je je als workshopleider ‘Ausme in de Sport’ op moet voorbereiden. Een kijkje
achter de schermen op een train-de-trainer dag…

Vlak voor de zomervakane steken ergens op een centrale
plek in Nederland veeren enthousiaste mensen de koppen
bij elkaar. De één stelt zich voor als ouder, de ander als hulpverlener, leerkracht of sportdocent. Hoe verschillend ook, ik
constateer dat ze allemaal één ding met elkaar gemeen heb-

sport en ausme dichter bij elkaar
willen brengen. De bijeenkomst maakt deel uit van
ben:

Het lerende gezelschap bestaat uit enkele volleyballers, een
hockeyer en een honkballer, maar vooral het voetbal is goed
vertegenwoordigd. “Dat was te verwachten”, legt hoofddocent Paul Voois me uit. “Voetbal is de grootste sport van Nederland. Het wordt veel beoefend door jongens, bij wie ausme natuurlijk meer voorkomt. Bovendien is het een complexe sport. Er is veel spontaan lichamelijk contact en het
gevoel van rechtvaardigheid wordt regelmag op de proef
gesteld. Scheidsrechters zijn tenslo.e ook mensen. Allemaal
redenen waarom ausme in deze sport meer problemen
gee7”. Dit alles wordt met een knipoog beaamd door KNVBdocent Marcel, “Inderdaad, voetbal is niet zo simpel als mensen denken. Het hee7 in feite meer dan één doel.”

Geen klinische les ausme
het project ‘Ausme in de Sport’, een iniaef van de AcadeHet belangrijkste wat Paul de deelnemers wil meegeven is:
mie voor Sportkader van NOC*NSF.

Het doel van de dag is het trainen van trainers van trainers.
Beetje vergezocht, denk ik in eerste instane. Maar dat blijkt
onterecht. De deelnemers krijgen praksche ps en gaan
oefenen met werkvormen om later zelf workshops te kunnen
aanbieden aan spor.rainers en coaches die te maken hebben
met ausme. Erg nu/g, want ook al weet je als professional
ontze.end veel van ausme of ken je alle ﬁjne kneepjes van
je sport, dat betekent nog niet dat je deze kennis en vaardigheden vlekkeloos op elkaar af kan stemmen. Laat staan hoe
je het overbrengt op een ander.

Paul Voois (roze shirt) en de deelnemers rondom een parachute

houd het praksch.

“Spor.rainers zijn doe-

ners”. Je hoe7 de cursisten dus echt geen volledige klinische les ausme te geven. Daar heb je ook geen jd voor. Ze
hebben vooral veel aan ps hoe ze meer structuur kunnen
inbouwen in hun training en hoe ze hun communicae ausmevriendelijker kunnen maken. De 5 W’s (wie, wat, waar,
wanneer, waarom), oppassen met aanrakingen, het le.erlijk
nemen van taal, dat soort dingen. Dat dit in de sport niet
vanzelfsprekend goed gaat, blijkt wel uit de anekdotes die de
deelnemers spontaan inbrengen. Corine (gymdocente): “Leg
ik die kinderen jdens de gymles heel gestructureerd uit hoe
ze op het touw moeten gaan zi.en, zeven keer heen en weer
zwaaien, dan afstappen... En ja hoor, zi.en ze daar even later
keurig met z’n allen op ’n rij naar me te zwaaien!” Juist die
verhalen moet je in je workshop gebruiken, vindt Paul. Met
eigen voorbeelden komt zo’n workshop pas echt tot leven.
“Bij een sportgenerieke workshop (voor trainers van verschillende sporten, red.) kan het lasg zijn om de prakjk te oefenen”, merkt Ruud van NOC*NSF op. “Ieders prakjk is tenslo.e anders. Daar zal je dus veel theoresche werkvormen
moeten gebruiken.” Natuurlijk is het verder belangrijk de
voorkennis van je cursisten te checken, zodat je weet op welk
niveau je moet insteken. Het is een kwese van maatwerk.
Slle, bedachtzame schaakmeesters benader je anders dan
luidruchge, beweeglijke voetbalcoaches. “Maar let op”, be-

En hoe kijkt een jongere met ausme er zelf tegenaan?
Brian (20): “Ik speel hockey in een zogenaamd G-elftal. Zelf noemen we het Hockey
-Plus, dat klinkt wat positiever. Hier zit ik

ausme zijn lasg, ze luisteren nooit’. Die staat aljd garant
voor interessante discussies, verzekert Paul de deelnemers.
Een ander mooi middel om in te ze.en zijn de speciaal voor
deze workshop ontwikkelde e-learning ﬁlmpjes. Paul laat er
een paar zien.

helemaal op mijn plek! Ik heb ook Gvoetbal, tafeltennis en badminton geprobeerd maar dat paste niet echt bij me.
Sporten met autisme is lastig omdat we
allemaal nogal weinig inlevingsvermogen
hebben. Terwijl we heel verschillend zijn: de
één wil altijd winnen, de ander doet het
alleen voor de lol, weer een ander wil alles
zelf doen. Het is belangrijk dat een trainer
goed om kan gaan met deze verschillen.
Toen ik net bij het team kwam speelde ik
erg egoïstisch, dat hd te maken met bewijsdrang denk ik. Mijn teamgenoten waren
dat op een gegeven moment spuugzat!
Dankzij hen heb ik leren overspelen. Ik
denk dat ik hen op mijn beurt heb leren
omgaan

met

winst

en

verlies.

En

als

‘cijferfetisjist’ hebben ze aan mij ook een
goeie. Ik heb altijd alle statistieken paraat!
Het komt wel eens voor dat ik negatieve
reacties krijg, vooral van mensen die helemaal niets van autisme snappen. Dat vind
ik echt betreurenswaardig. Daarom is het
project “Autisme in de sport’ ook ontzettend
belangrijk.
Een overstap naar een regulier team zie ik
persoonlijk nog niet zitten, ik heb het nu
prima naar m’n zin. Ooit hoop ik het Nederlandse G-hockey te mogen vertegenwoordigen op een internationaal toer-

Tom van 8 gaat helemaal op in zijn voetbalwedstrijd. Zijn
team bouwt een mooie aanval op. Dan ziet Tom hoe zijn eigen teamgenoot heel even met de bal over de zijlijn gaat. De
scheids hee! het niet gezien. “Uit!” gilt Tom naar de scheids.
“Hij was uit hoor!!”. Zijn teamgenoten kijken hem verbijsterd
aan...
Zo plaatst elk ﬁlmpje de cursist voor andere dilemma’s. Hoe
reageer je? Had je deze situae kunnen voorkomen? In hoeverre kun je de sporter behandelen als ieder ander kind? En
waarin behandel je hem of haar speciaal? Maar ook –volgens
de huidige trend- hoe zet je de sporter met ausme in zijn
kracht? “Hij zou een goede scheidsrechter zijn!”, roept een
deelnemer spontaan. Voilà.
Andere ﬁlmpjes gaan in op thema’s als ‘veiligheid’ en ‘hoe ga
je om met ‘lasge ouders’? Bij het laatste is de uitdaging aan
de workshopleider om de cursisten zich te laten inleven in de
situae van de ouder. Dus in plaats van dat je die lasge ouder met één oor aanhoort en hem vervolgens gauw afwimpelt met een verontschuldigende blik op je horloge, moet je
leren kijken naar de betrokkenheid die van het
‘bemoeizuchge’ gedrag uitgaat. Pauls advies: “

Het be-

gint bij een goede intake. Als je ouders laat
zien dat je ze serieus neemt, betaalt zich dat ALTIJD terug. Ze
krijgen meer vertrouwen in de trainer, waardoor ze hun kind
gemakkelijker kunnen loslaten.”

nooi…
Tot slot mijn tip voor mensen die overwegen
om trainer te worden: Geef ons de tijd! En
geen opmerkingen als: ‘Kom op Jantje, zelfs
mijn oma kan dit beter!’ Begrip en acceptatie, daar gaat het om.”

nadrukt Paul, “de cursisten zijn ook zelf verantwoordelijk
voor hun eigen leerproces. Wijs ze er op dat ze zelf duidelijk
moeten aangeven wat ze willen leren.”

‘Kinderen met ausme zijn lasg’
Dat klinkt eenvoudig, maar wat als je cursisten volledig blanco zijn en geen idee hebben wat ze kunnen verwachten?
‘Begin eens met wat stellingen’, suggereert Paul, ‘dan krijg je
ze wel los. Kies eerst voor een veilige waar de meeste mensen het wel over eens zijn, bijvoorbeeld ‘alleen individuele
sporten zijn geschikt voor kinderen met ausme’. Daarna
maak je het wat persoonlijker, bijvoorbeeld ‘kinderen met

Brian aan de bal )jdens een hockeytraining van zijn G-el!al

Waar ligt de grens?
Een lasg discussiepunt is hoever de verantwoordelijkheid
van de sportclub gaat. Hoeveel aanpassingen kun je je permi.eren? Wat als het gewoon niet gaat? Piet-Jan, van huis
uit docent in het speciaal bewegingsonderwijs, gee7 zijn

“Op het moment dat
je een kind toelaat als
vereniging, ben je verplicht het te blijven
proberen, net zo lang
tot het niet langer in
het belang van het
kind is.”
grens heel duidelijk aan:

De deelnemers gaan tenslo.e in
kleine groepjes uiteen om een stukje
workshop voor te bereiden. De diversiteit van de presentaes
die ik voorbij zie komen gee7 aan hoeveel kanten je op kan
met het onderwerp. Brainstorm, ﬁlm, vraag-antwoord, discussie, ervaringsopdrachten. Zelfs een klein experimentje her
en der, bijvoorbeeld: pak een touw aan beide uiteinden vast
en leg er een knoop in zonder je handen te verplaatsen. Hint:
denk out-of-the-box en wees je bewust van het belang van
het plaatje naast het praatje.
Hoe nu verder?

sportverenigingen organisatorisch op weg bij het ausmevriendelijker maken van hun club. Hieraan gelinkt is de sportposter (zie aGeelding) van uitgeverij Pica: vijfentwing vrolijke striptekeningetjes met ps hoe je sporten voor iemand
met ausme zo leuk mogelijk kan maken. Zo wordt sporef
Nederland op allerlei manieren steeds ausmevriendelijker

Veeren mensen staan te popelen om alle input van de dag
te gaan delen met (collega)spor.rainers. De evaluae zegt
genoeg: “Fijn om te merken dat je er niet alleen voorstaat!”,
zegt Ine, die coach en daarnaast moeder is van een kind met
ausme. Sommigen geven aan trots te zijn deel uit te maken
gemaakt. Net zolang totdat iedereen roept:
van deze groep. “Ik kan het direct toepassen”, hoor ik meerdere mensen zeggen. Anderen moeten het nog even laten
bezinken. “Hoe meer informae ik krijg, hoe onzekerder ik
me ga voelen als trainer…”, merkt KNVB-docent Arno op. Zijn Wil je een workshop ‘Au)sme in de sport’ volgen? Of gewoon
nieuwsgierig naar dit project? Neem contact op met
collega Marcel is vooral erg blij met de opkomst.
NOC*NSF: opleidingen@noc-nsf.nl)

“Ausme
in de sport? Gewoon logisch!”

“Dit is
het eerste sportproject waarbij ik zo’n
grote betrokkenheid van het onderwijs zie.”

Ook Paul zelf is tevreden over de dag. “Heel mooi, zo’n diversiteit aan mensen, hier samen voor hetzelfde doel.” Paul
dankt iedereen voor zijn inbreng. “Ik heb vandaag ook van
jullie geleerd.”
Ruud Hekker van NOC*NSF vraagt tot slot de aandacht voor
het stappenplan “In beweging met ausme”. Dit boekje helpt

