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En toen
kruiste 

een racist
hun pad
Dit zijn 36 van de 50
mensen die vrijdag in
Nieuw-Zeeland een

terrorist tegenover zich
kregen en geen schijn
van kans hadden. 

Meer over de aanslag: 
Land in rouw 

Dader voorgeleid
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deze krant is onderdeel van 
adR Nieuwsmedia, de grootste 
nieuwsorganisatie van Nederland
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Buien. Later
droger en af
en toe zon. 
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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

Mooie foto
van iets 
lekkers 

gemaakt? 
Deel hem via
een nieuwe

app en 
verdien wat
geld terug!
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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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