If
kan moeilijk zeggen de C7 is niet slecht. Dai wordt namelijk
toch wei gezegd. Ik vind meze!fniet s/echt hoor. (Kare/13 }aar,
C7)". (p.l47).
"Alle voordeel gaat altijd naar de jongens uit. Dar is wei zo,
nog steeds (. . .), afge/open zaterdag liep een wedstrijd een half
uur uir, omdat de vorige wedstrzjden ook uitliepen. Maar dan
moet onze wedstrijd verkort worden omdat de }ongens BI dan
wei een volledige wedstrijd kan spelen. Dus dan wordt onze
wedstrijd gewoon verkort, terwij! dat niet eens mag, (Paulien ,
Bl, vereniging 1)". (p .l37).
"Ik ben begonnen in de E 'tjes met voetballen enik kan mij herinneren dat daar reamgenoten mij wei eens nadeden met /open.
En dater weleens ouders zeiden aan de lijn van: deze jongen
hoort niet thuis hier. Dat is wei heel kwetsend .. In de B 'tjes had
ik een trainer die tegen mij zei: ga ma ar weer na ar het G team.
Toen heb ik hem da a rna uitgelegd wat het was. Want wat mijn
probleem in eerste instantie was, was dat ik nooit echt in het
begin uitlegde wat er aan de hand was. Ook omdat ik bang was
hoe een ander daarop zou reageren. "(Nathan heeft CP).(p .182).

Hierbij ook een heel positief betekenisvol citaat van Tineke.

Vanuit de analyse worden geen conclusies getrokken, maar
gesprekskaders ontwikkeld met de bedoeling dar in de club
verder gesproken kan worden over jeugdparticipatie op
drie niveaus. Ik en rnijn sport, ik en mijn team en ik en
rnijn club .
In deel drie gaat het over ouders en trainers over jeugdparticipatie. Hierin wordt onder andere een inreressanr onderzoek beschreven waarin een trainer de bedoeling nastreeft
dat alle spelers van een team, ieder met zijn eigen mogelijkheden, kunnen meedoen.
Deel vier betreft een terugblik van de auteurs over jeugdparticipatie in de sport. Bij alle beschreven onderzoeken
werd duidelijk dar de onderzoekers pleitbezorgers zijn van
pedagogische vernieuwingen in de sport. Al met a l vormen
de onderzoeken een grote uitnodiging tot reflectie waarin
kindwaarden en sportwaarden regelmatig op gespannen
voet met elkaar staan.
Het boek Op de bank zitten ? is echt verhalend geschreven
en leest prettig weg. Zeker een aanrader voor werkers
in de sport en op school. Zeker ook voor studenten die
willen reflecteren op bun handelen in de toekomstige
beroepspraktijk.

"Hartstikke gezellig, ook weZ tuttebe/len af en toe. Ma ar we willen iets bereiken en dan ga an we ergens voor. Als we winnen dan
doen we dat sa m en en bij verliezen is dat ook zo. We zijn gewoon
een hecht team . (Tineke, C2 , Vereniging 2). "(p .136) .

Hilde Bax
Correspondenlie: h. h. t. bax@ hva. nl

Advertenties

SKIKAMP
ZOALS LEERLINGEN
HETWILLEN
Skiland organiseert voor scholen en groepen de leuk>te
sk ikampen met goed opge lei de CREW-Members .

* Compleet en voordelig skikamp, waarbij alles draait om de leerling
* Ruime annuleringsmogelijkheden ivm corona
* Corona-protocol beschikbaar ter voorbereiding
Meer weten?
Kijk op skikamp .nl of mail na ar info @skikamp.nl
voor een vr ijblijvende offerte.
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