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Nieuw-Zeeland een
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Trainers bij sportverenigingen
hebben moeite om kinderen met
problematisch gedrag in toom
te houden. Ze schakelen vaker
opvoedhulp in om beter met
agressieve of brutale pupillen én
hun ouders te leren omgaan.  

Ellen van Gaalen
Loosbroek

Trainers worstelen met kinderen
die niet luisteren, een grote mond
opzetten, buiten het team vallen of
pesten én hun ouders die zich met
het spel bemoeien. Kinderen vallen
uit, omdat coaches niet weten hoe
ze de problemen moeten verhel-
pen. Tegelijkertijd stoppen trainers,
omdat ze de problemen te groot
vinden en het plezier verliezen. Een
groeiend aantal sportverenigingen
zoekt pedagogische hulp. 

Vele tientallen clubs roepen hulp
in, stelt pedagoog Marcel van Her-
pen van Centrum Pedagogisch
Contact. ,,Trainers zijn vaak goed-
willende vrijwilligers die het leuk
vinden om met jongeren te spor-
ten. Die zijn er niet voor opgeleid

met kinderen om te gaan die niet
doen wat ze vragen.”

Verenigingen laten hun trainers
opvoedkundige cursussen doorlo-
pen en halen pedagogen naar de
velden voor begeleiding tijdens het
sporten. Ook gemeenten stellen
sportpedagogen aan om clubs te
helpen. Koepel NOC*NSF heeft
speciale trainingen voor coaches
om het sportplezier op de velden te
vergroten. 

Grote druk
Volgens pedagogen zijn de proble-
men het gevolg van een tendens die
leraren al langer ervaren. Kinderen
staan onder grote druk om te pres-
teren en ouders zitten er bovenop.
Tegelijkertijd krijgen trainers min-
der aanzien. Als coaches niet begrij-
pen waar het gedrag van kinderen
vandaan komt, doen ze vooral aan
symptoombestrijding. ,,Het is heel
belangrijk om goed met kinderen
in contact te komen. Als ze lekker in
hun vel zitten, presteren ze auto-
matisch ook beter”, aldus Cyriel
Gielen, docent van Fontys Hoge-
school Pedagogiek. P7

Brutale pupillen
tarten trainers

Diya (8) gedood in ziekenhuis Haar vader is
de verdachte. Hoe vertel je dat aan je kind? P4
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Ajax straalt in Europa, maar staat na
nederlaag bij AZ vijf punten achter PSV

Verstappen op podium in Melbourne
en nu ook gezien als titelkandidaat

Pedagogen helpen sportclubs
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‘Ze zeiden: 
Ik luister niet
naar jou, doe 
’t lekker zelf ’

Spelers mopperden voortdurend op elkaar, ouders
moesten ruzies voorkomen en de trainers werden afgeblaft.
Totdat voetbalvereniging WHV Loosbroek drie jaar geleden

hulp kreeg van pedagogen. De sfeer is nu veel beter.

Ellen van Gaalen
Loosbroek

B
af! Een bal vliegt over het
doel, knalt enkele meters
erachter tegen een muur
en rolt weg. Een voetballer
– niet degene die over

schoot – rent er achteraan om hem te
halen. ,,Dat was een tijd geleden écht
niet gebeurd. Dan had diegene ge-
zegd: ga hem lekker zelf halen.’’ Met
de handen in zijn zakken staat trai-
ner Thierry de Mol langs de lijn naar
zijn pupillen te kijken. Wat hij ziet,
stemt hem vrolijk. Er wordt gela-
chen, de kinderen gunnen elkaar iets
en luisteren naar hun jonge trainer
Kay.

Drie jaar geleden zag hij een totaal
ander team. De sfeer was om te snij-
den. Sommige spelers hadden geen
goede klik met elkaar, ze mopperden
voortdurend. Daar hadden andere

Het wordt veel gemakkelijker
om drones de lucht in te laten
gaan. Nu duurt het op veel plek-
ken nog lang om toestemming
voor vluchten te krijgen of is dat
helemaal onmogelijk, maar de
Luchtverkeersleiding Nederland
versoepelt de regels.

Niels Klaassen 
Carla van der Wal
Schiphol

De strenge regels die op dit mo-
ment gelden, staan innovaties in de
weg. Op vliegvelden is het verbo-
den met drones te vliegen, in het
gebied daaromheen is het moeilijk
toestemming te krijgen om de
lucht in te gaan. Een vlucht moet

lang van tevoren worden aange-
vraagd en er zijn veel voorwaarden
waaraan moet worden voldaan. 
Piloten uitten eerder al zorgen over
drones in het luchtruim: ze zijn be-
vreesd dat botsingen vliegtuigen
zouden kunnen beschadigen.

Agrariërs staan ondertussen te
springen om drones in te zetten.
Die kunnen worden gebruikt om
gewassen te controleren, maar dan
moeten ze wel veel hoger de lucht
in kunnen dan de nu toegestane 45
meter, die geldt op veel plekken
rondom de vliegvelden. Ook wil
LTO Nederland graag dat de drones
snel de lucht in kunnen, bijvoor-
beeld na een storm, om te kijken
hoe de situatie op het land is.

In het landbouwrijke Flevoland

lijkt het aantal gebieden waar die
strenge regels gelden echter alleen
maar groter te worden als het vlieg-
veld in Lelystad wordt uitgebreid.
Dat is mede reden voor de Lucht-
verkeersleiding Nederland (LVNL)
om de regels te versoepelen. Op dit
moment wordt binnen een proef-
project gekeken naar de juiste ma-
nier om veilig meer drones de lucht
in te laten gaan. Het gaat dan wel
om de onbemande vliegtuigjes van
professionele dronevliegers.

LTO is verheugd over de ontwik-
keling. Dat geldt ook voor Darpas,
de branchevereniging voor profes-
sionele dronepiloten. Voorzitter
Rob van Nieuwland zegt dat naast
Flevoland ook Amsterdam en Rot-
terdam gewilde plekken zijn om

drones de lucht in te laten gaan.
,,Dáár willen we kunnen vliegen,
daar zitten veel interessante op-
drachten, denk bijvoorbeeld aan
het maken van filmopnames in de
stad.” Nu zijn de stadscentra gro-
tendeels verboden vliegterrein. 

Terwijl de versoepeling wordt in-
gezet, denkt de politie nog na over
manieren waarop drones van
kwaadwillenden uit de lucht kun-
nen worden gehaald. Afgelopen de-
cember legden drones het vliegver-
keer op luchthaven Gatwick in
Londen nog plat. Volgens Van
Nieuwland hoeft er niet gevreesd te
worden voor zulke incidenten. De
toestellen komen in een register,
ongewenste luchtvaartuigen kun-
nen dan snel worden gedetecteerd.

Drones mogen sneller en vaker het luchtruim in

TRAINERS BRUTALE PUPILLEN

teamgenoten last van. Wie dacht dat
alleen sportverenigingen in de grote
steden problemen met  jeugdspelers
hebben, zit er naast. Zelfs in een 
dorp als het 
Brabantse
Loosbroek –
iets meer dan
1200 inwoners,
één kerk, één basis-
school, één buurtwin-
kel, een buurtbus – esca-
leerde het. 

Schorsing
Het broeide in een team met spelers
die toen in groep 7 zaten. Zo erg dat
er zelfs een voetballer werd geschorst
na een knokpartij. En uiteindelijk
moest er altijd een ouder in de kleed-
kamer aanwezig zijn, omdat nie-
mand kon uitsluiten dat er achter ge-
sloten deuren ruzie uitbrak.

Trainer Thierry de Mol zag het on-

der zijn neus gebeuren. Hij was al ja-
ren coach van het team, waarin zijn

zoon speelt. ,,Het nadeel van zo’n
dorp als Loosbroek is dat de kin-
deren elkaar overal tegenkomen.
Ze zitten de hele dag met elkaar
in de klas en vervolgens staan ze
ook weer samen op het veld.’’

Ook de trainer kreeg voortdurend
een grote mond. De Mol: ,,Ze zei-
den: ik luister niet naar jou. Doe
het lekker zelf. We konden deze
training echt niet alleen geven.’’

Toen sommige spelers wilden
stoppen, schakelde de clubvoor-
zitter pedagoog Marcel van Her-
pen in. Ouders, trainers, bestuur
én een delegatie vanuit de basis-
school bespraken de problemen.
,,Er waren ouders die met de tra-
nen in de ogen zaten. Ik had echt
geen idee dat het zo diep zat’’,
herinnert Patrick de Mol, wiens
dochter in het team speelt,

zich. De spelers én hun ouders leer-
den elkaar te begrijpen. ,,Sommige
kinderen voelden zich heel onveilig
door de ruzies. Ze durfden de kleed-
kamer niet meer in. We hebben de
kinderen laten inzien dat hun gedrag
angst opriep bij andere spelers en ze
laten meedenken over hoe we dat
gingen oplossen’’, legt pedagoog Van
Herpen uit. 

Straffen
Tegelijkertijd kregen de coaches tips
over hoe ze in bepaalde situaties kon-
den reageren. Want zij zijn meestal
‘gewoon’ vaders of moeders die het
leuk vinden om bij de voetbalvereni-
ging te helpen. Ze leerden bijvoor-
beeld dat het geen zin heeft om kin-
deren in de groep te straffen als ze
een grote mond geven, maar nemen
ze vaker apart voor een gesprekje.
Van Herpen: ,,Een coach kan dan het
beste vragen hoe hij het kind kan

! De landbouw wil meer doen
met drones. FOTO CASPAR HUURDEMAN

" Ook naar de jonge
trainer Kay wordt
weer geluis-
terd.
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Een vader wordt ervan verdacht
zijn dochtertje van 8 jaar oud af-
gelopen weekeinde te hebben
omgebracht in het Maasstad
ziekenhuis in Rotterdam. Terwijl
de 40-jarige man uit Hoogvliet
nog werd verhoord, bogen ou-
ders in de omgeving van de fa-
milie zich over de lastige vraag:
hoe leg je dit uit aan een kind?

Sandra Don
Carla van der Wal
Rotterdam

Juist in een ziekenhuis liep het af-
gelopen vrijdagavond op gruwe-
lijke wijze uit de hand. Toegesnelde
medewerkers probeerden het
meisje nog te redden, maar het was
te laat. ,,Rust zacht lieverd’’, plaatste
een hulpverlener na afloop op de
sociale media. ,,We hebben er alles
aan gedaan je op tijd te vinden en
dat is helaas niet gelukt.’’

Het ziekenhuis spreekt aangesla-
gen en vol afschuw over de gebeur-
tenis. De Raad van Bestuur laat we-
ten dat voor zover bekend geen pa-
tiënten of bezoekers zijn gecon-
fronteerd met wat er is gebeurd op
de afdeling radiologie, waar Diya op
aanwijzing van vader Nirmalkoe-
mar B. werd aangetroffen.

Het is onduidelijk hoe hij tot zijn
daad kwam. B. meldde zich vrijdag-
avond rond half tien in het zieken-
huis om te vertellen waar zijn
dochter lag. Hij was dezelfde dag al
met Diya in het ziekenhuis ge-
weest, de politie kan niet zeggen

waarom, maar vertrok toen weer.
Het crisisteam van Jeugdbescher-
ming Rotterdam Rijnmond maakte
zich zo’n zorgen om het meisje, dat
de politie kort na acht uur vrijdag-
avond werd gealarmeerd.

Zorgen om de veiligheid lijken er
eerder al te zijn geweest. Een ouder
van een klasgenootje vertelt hoe
Diya afgelopen week niet naar huis
mocht, om ‘veiligheidsredenen’.
Toch wordt de vader omschreven
als een keurige man, het gezin was
eerder ook niet in beeld bij jeugd-
zorg. Vandaag krijgen leerlingen op
Diya’s school extra begeleiding.

Afgelopen weekeinde bogen ou-
ders zich al over de vraag hoe ze
hun kinderen moesten uitleggen
wat Diya is overkomen. Terwijl een

klasgenootje er ‘nog geen besef van
heeft’, weet een ander kind uit de
buurt door de inval van de politie
en de aandacht daarna al dat haar
buurmeisje iets vreselijks is overko-
men. Buurman Nico: ,,We hebben
even getwijfeld, maar uiteindelijk
hebben we mijn dochtertje eerlijk
gezegd wat er is gebeurd. We zijn
voor het huis een knuffeltje en een
roos gaan leggen.’’ Het kind koos
een Minnie Mouse knuffel uit haar
verzameling om achter te laten voor
Diya.

Verslagenheid
na doden Diya
(8) in ziekenhuis 

helpen. Vaak blijkt er meer aan de
hand.” 

Bij WHV Loosbroek hebben alle
trainers meer naar kinderen leren
kijken. De nadruk ligt niet meer op
het winnen van wedstrijden, maar
op plezier maken. Want die druk op
het móeten winnen, komt vaker van
de ouders dan van de kinderen zelf,
constateert deze club. ,,Ik hoorde
laatst van een trainer dat zijn f’jes
kampioen konden worden. Dat lukte
niet, want het werd 3-3, dus die trai-
ner baalde. Kwam hij in de kleedka-
mer, was het één groot feest. Die kin-
deren waren dolblij dat ze drie doel-
punten hadden gescoord.” Paul Brug-
mans, lid van de Jeugdcommissie,
lacht als hij de anekdote vertelt. ,,We
moeten leren niet met volwassen
ogen naar zo’n wedstrijd te kijken.’’

Dat is makkelijker gezegd dan ge-
daan. Zelf dacht hij drie maanden na
zijn vuurdoop als trainer: hier ben ik

niet voor in de wieg gelegd. ,,Die kin-
deren deden niet wat ik van ze ver-
wachtte’’, verklaart Brugmans. Maar
toen hij daar met een ander clublid
over sprak, kwam hij tot een andere
conclusie. ,,Ik had veel te hoge ver-
wachtingen en vergeleek de wedstrij-
den veel te veel met volwassen voet-
bal.”

Sfeer
Het is deze coaches gelukt om met
een andere blik op het veld te
staan. Trainer Thierry loopt tijdens
de trainingen voortdurend rond om
de sfeer te proeven. Hoe kijken de
spelers? Doen ze mee? Luisteren ze
naar de uitleg? Thierry: ,,Ik houd in
de gaten of ze plezier hebben. Als ik
denk dat er iets is, loop ik even bij ze
in de buurt om iets bemoedigends te
zeggen.” Dit team is opgebloeid. En
de grap is: vorig jaar werden ze nog
kampioen ook.

We moeten
niet met
volwassen
ogen naar
de wedstrijd
kijken 
—Paul Brugmans, 
lid Jeugdcommissie

! Thierry de Mol: ,,Ik
houd in de gaten of ze
plezier hebben.’’ 
FOTO’S KOEN VERHEIJDEN

WASHINGTON De Ameri-
kaanse president Donald
Trump wil dat mediawaakhond
FCC onderzoekt of het satiri-
sche programma Saturday Night
Live van de buis kan worden ge-
haald. Dat suggereerde hij giste-
ren in een reeks berichten op
Twitter. Het programma, dat al

ruim veertig jaar op tv is te zien,
neemt regelmatig Trump en
zijn voorgangers op de hak. ,,Bij
zo veel eenzijdige nepnieuws-
berichten in de media moet
sprake zijn van een geheime sa-
menwerking met de Democra-
ten en natuurlijk met Rus-
land!’’, schreef Trump. 

Trump wil satire van tv weren

Voor zover bekend
kregen mensen in het
ziekenhuis niets 
mee van het drama


