Verslag sessie 7: Meisjes: blinde vlek in lokale sportlandschap?

In vergelijking met andere jongeren hebben meisjes in maatschappelijk kwetsbare situaties vaak
meer negatieve ervaringen binnen het onderwijs en de vrije tijd. Ook in het lokale sportbeleid zijn er
voor hen minder kansen. Zijn meisjes een blinde vlek in lokale sportlandschap? Hoe kunnen we beter
rekening houden met noden en verwachtingen van kwetsbare meisjes en vrouwen? We krijgen
antwoorden vanuit onderzoek, praktijk en beleid.
Haifa Tlili is Phd Sociologie aan de Descartes-Sorbonne Universiteit in Parijs. Haar doctoraat is een
vergelijkende analyse over lichamelijkheid en beweging van arabische-moslim vrouwen bij sport en
lichamelijke opvoeding in Frankrijk en Tunesië. De komende 3 maanden voert Haifa verder
onderzoek over dit onderwerp vanuit de VUB.
Een sterk praktijkvoorbeeld is sportschool voor (thai)box N’wicha, in 2011 opgericht door profbokster
Najat Hasnouni-Alaoui, ook wel gekend als Miss Nouni. De school is voor iedereen geschikt, jong of
oud. De meeste meisjes en vrouwen van N’Wicha gaan liever niet sporten in gemengde settings.
Spreker Najat is zowel Belgisch, Benelux, Europees als wereld kampioen Thaibox.
Leslie Ramboer heeft vanuit sportdienst van Kortrijk heeft veel ervaring in het ondersteunen van
sociaal-sportieve praktijken o.a. Women’s Sports, een participatieproject dat sporttrajectbegeleiding
voor biedt voor meisjes en vrouwen.
Sprekers: Haifa Tlili (Phd Sociologie aan de Descartes-Sorbonne Universiteit in Parijs), Najat
Hasnouni-Alaoui (N’wicha, thaibox voor meisjes Antwerpen), Leslie Ramboer (Stad Kortrijk)
Begeleiding: Zakayo Wandoloh, Demos

Verslag sessie
Stellingen: akkoord / niet akkoord en waarom?
Stelling 1: Apart sporten leidt tot segregatie
“Belangrijkste is dat we meisjes laten sporten. Als ze dat liever doen met vriendinnen dan met
puberende jongens is dat prima.”
“Het mag niet verplicht of opgelegd worden. Meisjes zoeken toch snel meisjes op en jongens
jongens.”

“Ik snap niet waarom beleid er zo moeilijk over doet. In gymles zoeken ze ook elkaar op.”
“Genderneutraliteit: het wordt lastiger als je je niet identificeert als jongen of meisje. Word ik dan
wel toegelaten?”
Stelling 2: Religie en cultuur zijn de redenen dat meisjes minder sporten dan jongens.
“In sommige gevallen speelt cultuur eh religie wel een rol; Voorbeeld uit de praktijk: dochter wilde
naar fitness. Vader vwilde toch liever roeg of er een fitness is in Oostende, enkel voor meisjes.”
“Het is één van de redenen, maar niet dé reden. Het is niet de hoofdreden.”
“Niet iedereen vindt zijn ding in het sportaanbod. Men wil van veel verschillende zaken proeven. Je
kan sportaanbod creëren voor meisjes maar mischien niet alleen fitnessen.”
“Sportaanbod zelf is vaak ook cultureel gebonden: wij bieden misschien veel Westerse sporten aan.”
Stelling 3: Regels zijn regels: daar moeten jongeren zich aan aanpassen (bijvoorbeeld aan
kledingvoorschriften) bv. op school.
“Je mag niemand daardoor uitsluiten.
“In Berchem mogen wij van het zwembad lichaamsbedekkende kleding dragen. In een ander
Antwerps’ zwembad worden alleen bikini’s en badpakken gedragen.”
“Kwestie van in dialoog gaan en regels eventueel aanpassen.”
“Diversiteit is superdiversiteit: binnen een groep jongeren heb je veel verschillen. Sommigen willen
met of zonder hoofddoek, strakke of losse kledij. “
“Als je het aanpast komen ze, anders komen ze niet.”
“Het moet praktisch, functioneel en veilig zijn, die kleding.”
•
•

Input Haïfa, zie presentatie
Input Caroline Lembe

Caroline Lembe is trainster van N’Wicha, 24 jaar. Antwerpen-stad. In Borgerhout gelegen.
Meer info over N’wicha: https://www.stampmedia.be/artikel/vroeger-werd-ik-de-kleinemohammed-ali-genoemd
Vragen aan Caroline:
•

Kunnen de meisjes altijd aansluiten als ze naar de trainingen komen, wordt verwacht dat ze
elke week terugkomen?
Er zijn verschillende vrouwen met verschillende verhalen. Wij laten de keuze aan hen. Je kunt
ook een beurtenkaartje nemen waarmee je niet regelmatig moet komen. Sommigen hebben
het druk met werk bijvoorbeeld en kunnen niet altijd komen.

•

Welke invloed heb je op gymleraren?
Het was een pilot: we wilden het binnenbrengen in het schoolcurriculum. Voor iedereen
heeft het een positieve uitkomst. Leraren gaan boksen anders bekijken en het aan hun
directies overbrengen.

•

Bokspubliek komt agressief over. Ik vind dat een moeilijke.

Ik sta achter wat je zegt: wedstrijdgericht trainen is ook heel anders, je moet heel hard
worden. Als je een goede trainer hebt, wordt je bewust gemaakt van waarom je bokst. Ben je
er mentaal en fysiek klaar voor? Veel mensen hebben een verkeerd beeld van vechtsport.
Ook weddenschappen worden gedaan: ik sta daar niet achter maar het gebeurt wel.
Input Lesley:
•
•
•

•
•
•

•

•

Werkt 5 jaar op de sportdienst van Kortrijk. Via buurtwerk erin gerold.
Uit bevragingen van diverse dames bleek dat er veel behoefte was een sporten met vrouwen
onderling.
Zwemlessen, fitness-uren in stedelijke fitness, zumba-lessen voor dames. We keken wanneer
dames wel en niet naar het aanbod kwamen. Er onstonden voor verschillende sporten zelfs
wachtlijsten. In het centrum wilde we ook een aanbod creëren, want de buitenste randen
van de stad waren voor sommigen minder goed bereikbaar.
Na 1 jaar kozen we ervoor om een folder te maken voor women’s only-aanbod. Zulke folders
hebben wij ook voor kinderen en voor algemeen sportaanbod.
We brengen het verhaal niet vanuit een religieus of cultureel discours. Een zwangere of
obese vrouw voelt zich ook prettiger als ze door andere vrouwen wordt omringd.
Klacht van een man die op een bepaald uur op zaterdag ook wilde sporten: hij vond het niet
eerlijk dat het bezet was. De schepen heeft hier sterk op geantwoord en gezegd dat als die
vraag veel vaker terugkomt, dat ze bekijken wat ze gaan doen.
Ook vanuit een politieke partij kritiek op wat zijn noemen een ‘gesegregeerd sportaanbod’,
zou discriminatie zijn voor de mannelijke medewerkers van de sportdienst. Toch blijft het
bestuur achter dit aanbod staan, waarin veel mensen zich comfortabel voelen.
Individuele begeleiding van sportende dames valt nu wel weg nu project stopt. We blijven
staan achter het aanbod en brengen binnenkort een nieuwe brochure uit.

Vragen aan Lesley:
•
•

•

•
•
•

•

Het mooie aan dit initiatief is dat het wordt gecontinueerd. Het is ook gedragen door het
lokaal bestuur, dat is belangrijk.
Vanaf 14 jaar kan je je intekenen op het women’s only-aanbod (zwemmen, vechtsport,
zumba, fitness, …). Dit is stedelijk aanbod met een vzw (Sport+) die onder de sportdienst valt.
Met de UiTPAS wordt dit betaalbaar gemaakt (cursus kost dan nog 20%).
Aansluitend zwempak is voor ons toegestaan. Volgens de wet mag je geen burkini aan, dus
dat staan wij niet toe. Dus een volledig bedekkende swimsuit kan wel. Donderdagnamiddag
is het zwembad women’s only. Soms is er een mannelijke redder in het zwembad aanwezig,
we kijken ook naar wat voor ons haalbaar is en wat voor de meeste vrouwen OK is. Waar is
het voor ons te ingewikkeld om aanpassingen te doen? De dames weten ook dat er een
mannelijke redder aanwezig is.
Als er een mannelijke fitnes-instructeur is omdat de vrouwelijke ziek is gevallen, dan laten wij
dit ook weten.
In Waregem heb je Sporting XY: alleen voor dames en dat is booming.
Vrouwen in het algemeen participeren minder aan sport, dat heeft niet met alleen specifieke
doelgroepen te maken. Als je je beleid daarop aanpast zie je een enorme stijging aan
deelnames door vrouwen.
Vzw Mobiel organiseert bij ons fietslessen, maar die zijn niet uitsluitend voor vrouwen
toegankelijk. Jonge kinderen leren van thuis uit niet meer fietsen. Sommigen stromen in het
zesde leerjaar uit zonder te kunnen fietsen.

