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HI,  
IK BEN 
NORAH' 
Ik ben veertien jaar oud. Thuis woon ik met 
mijn ouders, mijn oudere broer en twee jongere 
zusjes. Mijn gezin, familieleden en culturele 
tradities zijn erg belangrijk voor mij. Ik breng 
veel tijd door met mijn familie en vriendinnen 
uit de buurt. Ik vind het fijn om te sporten en 
ben daarom ook graag met mijn vriendinnen 
op het Cruyff Court. Maar dit kan voor ons soms 
lastig zijn. Daarover vertel ik graag meer.

In dit boekje volgen we Norah. Deze fictieve hoofdpersoon vertelt 

over de barrières die meiden kunnen ervaren om te sporten en 

bewegen op het Cruyff Court. Norah’s verhaal is gebaseerd op  

ervaringen van Cruyff Foundation Coaches.
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'IK WIL  
GRAAG 
ZEKERDER 
WORDEN 
VAN  
MIJZELF '

ZELFVERTROUWEN 
& ZELFBEELD
Hoe kunnen sport & spel het zelfvertrouwen stimuleren?

NORAH

Op het Cruyff Court kun je 
samen sporten en veel leren, 
zeker als iedereen positief is 
tegen elkaar. 

Maar veel meiden met wie ik speel, zijn toch wel 

onzeker over hoe goed ze zijn. Soms schamen 

ze zich in het bijzijn van andere spelers of toe

schouwers bij het Cruyff Court. Ik herken dat ook 

bij mezelf. Als een teamgenoot een vervelende 

opmerking maakt, of iemand me uitlacht als ik 

iets fout doe, word ik nog onzekerder. Sommige 

meiden hebben dan geen zin meer om mee te 

doen, of naar het Cruyff Court te komen. Ook krijg 

ik weleens te horen dat wij alleen komen omdat 

we aandacht willen van de jongens, daar voel ik 

me ongemakkelijk door. 
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Onzekerheid en schaamte kunnen meiden weerhouden 
om te bewegen of sporten. Het creëren van een positieve, 
ondersteunende sfeer is belangrijk om dit te doorbreken. 

BEN IK WEL GOED GENOEG?

Bang zijn iets niet te kunnen, of om voor 

schut te staan, kunnen redenen zijn voor 

meiden om zich terughoudend op te stellen. 

Of helemaal niet deel te nemen aan sportac

tiviteiten1. Wanneer zij voor hun gevoel niet 

voldoen aan het niveau van de rest van de 

groep kan dit hun zelfvertrouwen beïnvloe

den. Daarom is het belangrijk dat meiden 

positief benaderd worden door teamgenoten 

en coaches. Dat inspanningen meer gepre

zen worden dan resultaten en dat meiden 

op hun eigen niveau successen ervaren1. Op 

deze manier kunnen ze meer vertrouwen in 

zichzelf krijgen.

INVLOED VAN HET 
IDEAALBEELD

Ook het lichaamsbeeld dat meiden van 

zichzelf hebben, kan invloed hebben. Veel 

meiden zijn bezig met hun lichaam en 

vergelijken zichzelf met anderen1. Vooral 

in de pubertijd worden zij zich bewust van 

hun veranderende lichaam wat onzekerheid 

kan versterken2. Naarmate het bewustzijn 

over het eigen lichaam groter wordt, neemt 

de kans op deelname aan sport af. Terwijl 

sportparticipatie juist een positief effect 

kan hebben op hoe meiden naar zichzelf 

kijken3. Het is belangrijk dat coaches zich 

hier bewust van zijn. Het gesprek aangaan 

met meiden kan een eerste stap zijn om over 

deze barrière heen te komen.

POSITIEVE 
ONDERSTEUNING

Door te sporten kunnen meiden meer  

vertrouwen krijgen in hun capaciteiten  

en mogelijkheden. Wat zij leren op het 

Cruyff Court, of tijdens een Heroes of the 

Cruyff Courts project, kunnen ze toepassen 

in hun dagelijks leven. Bijvoorbeeld ini-

tiatief nemen, voor zichzelf opkomen of 

nieuwe uitdagingen aangaan. Om dit te rea

liseren, is het belangrijk om een positieve en 

ondersteunende omgeving te creëren op en 

rondom het Cruyff Court, vrij van oordelen 

en intimidatie. De Cruyff Foundation Coach 

kan daar een belangrijke rol in spelen door 

onder andere het goede voorbeeld te geven 

en duidelijke omgangsregels te handhaven.

Zelfvertrouwen & zelfbeeld 

TIPS &TRICKS
1

GA HET GESPREK 
AAN

Het belangrijkste om 

meer meiden te bereiken! 

Bespreek de drempels, 

wensen en behoeften. 

Door het te bespreken 

kan je hun vertrouwen 

winnen en je activiteiten 

aanpassen. Zorg dat er een 

vrouw aanwezig is bij het 

bespreken van persoonlijke 

onderwerpen!

2

DUIDELIJKE 
REGELS

Stel gezamenlijk duidelijke 

regels op over de omgang 

met elkaar op het Cruyff 

Court. Doe dit met jon

gens en meiden samen, 

bespreek regelmatig met 

de groep hoe het gaat en 

wees consequent in het 

naleven van deze regels. 

3

PERSOONLIJKE 
AANDACHT

Stimuleer de persoonlijke 

ontwikkeling van meiden. 

Leer ze om naar zichzelf 

te kijken zonder zich te 

vergelijken met anderen. 

Benadruk dat spelers 

verschillende kwaliteiten 

bezitten, en dat iedereen 

op deze manier bijdraagt 

aan het team. 

4

'STILLE' 
KRACHTEN

Erken ‘verborgen’ kwali

teiten, zodat meiden die 

van nature meer terug

getrokken zijn ook worden 

gezien. Bijvoorbeeld door 

het uitroepen van de meest 

behulpzame,  

of sportieve speler van de 

dag. Dit kan de groep ook 

onderling bepalen!

5

MEERDERE 
ROLLEN

Creëer verschillende  

rollen binnen activiteiten 

los van het deelnemen, 

zodat meiden ook op een 

andere manier van waarde 

kunnen zijn. Bijvoorbeeld 

het veld uitzetten, scheids

rechter zijn, tijd of score 

bijhouden. 

Tip van een Cruyff 
Foundation Coach: 

“Bespreek het 

gebruik van juiste 

sportkleding. Bij ons 

zijn er bijvoorbeeld 

weinig meiden die 

een sport-bh dragen. 

Meiden kunnen zich 

in de juiste kleding 

prettiger voelen en 

gemakkelijker sporten 

en bewegen.”
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IK HOU  
ER NIET  
VAN ALS  
JONGENS 
STOER 
DOEN'

WIE & WAT OP  
HET CRUYFF COURT
Welke invloeden zijn er rondom een Cruyff Court? Welke 

ambities sluiten aan bij de ambities van de doelgroep?

Op ons Cruyff Court zijn er 
jongens die zich stoer gedragen.

Zij voelen zich beter dan anderen en proberen 

te bepalen wat er gebeurt. Meestal spelen ze 

voetbal, enorm fanatiek. Het gaat dan echt alleen 

om winnen. Meiden die goed kunnen voetballen, 

passen hier wel tussen, maar ik heb ook vrien

dinnen die vooral komen spelen voor de lol. Voor 

hen is winnen minder belangrijk, zolang het maar 

gezellig is. Ook zijn er meiden en jongens die wel 

willen sporten, maar niet zo van voetbal houden. 

Zij zijn minder vaak op het Cruyff Court te vinden. 

De "stoere" jongens treiteren soms of claimen het 

Cruyff Court voor hunzelf. Op ons Cruyff Court 

houden we hier rekening mee en leren we om 

iedereen te betrekken bij het sporten. Onze Cruyff 

Foundation Coach zegt altijd: ‘Het moet minder 

gaan om wie de beste is, en meer om wie het 

beste samenwerkt.’ 

NORAH
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Een goede groepsdynamiek begint bij wederzijds begrip. Het 
is belangrijk dat spelers elkaar en elkaars kwaliteiten leren 
kennen en respecteren.

LEIDERS EN 
HAANTJESGEDRAG 

Om meiden te binden aan een Cruyff 

Court is het belangrijk dat zij zich op hun 

gemak voelen in de groep. Waar jongens 

vaker een leiderschapsrol opeisen, kunnen 

meiden meer verlegen zijn, of zich minder 

snel aanbieden als vrijwilliger. Zeker in 

een gemengde groep. Een goede balans is 

belangrijk, waardoor dominantere spelers 

leren dat anderen ook leiderschapskwali

teiten bezitten. Vraag bewust de mening 

van meiden en jongens die stiller zijn, in de 

groep of tijdens een persoonlijk gesprek. 

Kijk voorbij degenen die als eerste hun hand 

opsteken bij het verdelen van taken.

VERSCHILLEN IN  
MOTIVATIE EN AMBITIE

Het is voor zowel meiden als jongens belang

rijk om successen te ervaren. Vaak meten 

jongens succes in winst, terwijl meiden meer 

waarde hechten aan het gevoel iets goed te 

kunnen, of erbij te horen4. Natuurlijk zijn er 

meiden die van competitie houden, maar 

veel meiden vinden het vervelend als dit 

teveel wordt benadrukt3. Het sociale aspect, 

de sfeer binnen het team, is voor hen vaak 

belangrijker1. 

AMBITIES HERKENNEN  
OP HET CRUYFF COURT 

Niet ieder kind zal zijn of haar ambities 

direct uiten. Sommige spelers houden zich 

op de achtergrond, wat niet wil zeggen dat 

zij minder ambitieus zijn. Ook zijn kinderen 

niet altijd bekend met sportieve ambities, 

omdat ze niet eerder hebben gesport, of dit 

thuis niet wordt gestimuleerd. Zij ontdekken 

dit als ze beter worden in sport en daar 

plezier aan beleven. Coaches kunnen hierop 

inspelen door verschillende activiteiten 

aan te bieden en te vragen hoe meiden en 

jongens dit ervaren.

Cruyff Foundation Coach

“Jongens zijn directer, spreken zaken snel 

uit. Meiden vatten feedback vaker per-

soonlijk op. Ze geven problemen minder 

snel aan, of bespreken dit achter de rug 

van anderen om.”

1

AMBITIES

Leer de meiden én hun 

ambities kennen. Vraag 

wat zij leuk vinden en 

willen leren. Bedenk samen 

geschikte activiteiten en 

pas deze aan wanneer 

ambities veranderen.

2

RESPECT

Maak respect op het 

Cruyff Court bespreekbaar. 

Organiseer activiteiten en 

discussies die gericht zijn 

op respect en begrip heb

ben voor elkaar, en waarom 

dit belangrijk is.

3

SAMENWERKEN

Benadruk het belang van 

teamwork. Organiseer 

spellen en activiteiten 

waarin dit centraal staat, en 

waar spelers elkaar nodig 

hebben om te winnen. 

4

GELIJKE 
BENADERING

Erken dat er verschillen 

zijn tussen meiden en 

jongens, maar behandel ze 

gelijkmatig. 

5

INVLOED

Bespreek met de jongeren 

hoe zij verschillende ambi

ties op het Cruyff Court 

ervaren. Laat ze nadenken 

hoe dit invloed heeft op het 

organiseren van hun evene

ment en activiteiten.

6

VARIATIE

Zorg voor voldoende  

variatie in activiteiten, 

zowel in soort sport als 

spelniveau. 

Wie & wat op het Cruyff Court

TIPS &TRICKS

Tip van een Cruyff 
Foundation Coach: 

“Organiseer een zelf-

verdediging activiteit. 

Meiden leren hier ook 

over weerbaarheid en 

assertiviteit.”

Voorbeeld uit de praktijk

In Roosendaal werden tijdens een activiteit side events 

georganiseerd voor meiden (make-up, nagellakken), met de 

intentie om nieuwe meiden te bereiken. We moeten iedereen 

gelijk behandelen maar dat betekend niet dat meiden, 

stereotype activiteiten niet leuk vinden of dat er geen stereo 

types meer zijn. Dit soort activiteiten organiseren kan bijdra-

gen bij het bereiken van nieuwe doelgroepen.
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DE CRUYFF 
FOUNDATION 
COACH IS  
IEMAND  
DIE MIJ  
BEGRIJPT'  

ROLMODELLEN  
& EEN VEILIGE  
SOCIALE OMGEVING
Hoe kunnen coaches en andere rolmodellen bijdragen  

aan een veilige omgeving? 

'

NORAH

Je merkt dat er meer meiden 
zijn wanneer er een vrouwelijke 
Cruyff Foundation Coach 
aanwezig is. 

Meiden trekken sneller naar een vrouw toe. Maar 

het is ook belangrijk dat de coach de spelers leert 

kennen. Onze coach is geïnteresseerd in onze 

thuissituatie. Dat stimuleert ons om mee te doen 

en terug te blijven komen. Cultuur speelt ook een 

rol. Coaches hoeven niet dezelfde achtergrond te 

hebben, maar het is wel belangrijk dat ze er open 

voor staan. Bijvoorbeeld bij ons werd Heroes of 

the Cruyff Courts geleid door een mannelijke 

Cruyff Foundation Coach, maar hij kreeg altijd 

hulp van een vrouwelijke collega van Turkse 

afkomst. Zij hielp bij het ‘vertalen’ van de cultu

rele verschillen in de groep, en tussen de coach 

en de groep.
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Een fysiek en emotioneel veilige omgeving is cruciaal voor het 
betrekken en behouden van meiden bij sportactiviteiten.

DE CRUYFF FOUNDATION 
COACH

Twee belangrijke aspecten van een veilige 

omgeving zijn al genoemd: een positieve 

sfeer en onderling respect. Cruyff Founda

tion coaches zijn ook essentieel. Meiden 

moeten coaches in vertrouwen kunnen 

nemen en zichzelf kunnen herkennen. Neem 

de tijd om de meiden te leren kennen. Ben 

je ook bewust van machtsverhoudingen, 

zeker tussen meiden en mannelijke coaches. 

Let hierbij vooral op dat informeel contact 

niet verkeerd wordt opgevat. Het uiteinde

lijke doel is dat meiden zich veilig voelen. 

Bespreek met hen wat zij zelf verstaan onder 

een veilige omgeving.

DE KRACHT VAN PEER- 
TO-PEER SUPPORT 

De aanwezigheid van een vrouwelijke coach 

of rolmodel is vaak bepalend voor meiden 

om te sporten, zeker bij het bespreken van 

persoonlijke onderwerpen. Wanneer er 

geen vrouwelijke coach is, kunnen meiden 

die al langer op het Cruyff Court sporten 

hier een aanvoerdersrol in spelen. Bijvoor

beeld door te werken met mentors: oudere 

of meer ervaren speelsters die nieuwe 

meiden begeleiden. 

VEILIGE OMGEVING:  
JONGENS EN MEIDEN 
MIXEN OF JUIST NIET? 

De aanwezigheid van jongens kan een 

belemmering zijn. Vooral voor meiden die 

zich onzeker of bekeken voelen. Die spor

ten liever onderling. Gescheiden sporten 

benadrukt echter ook de verschillen tussen 

jongens en meiden. Wanneer meiden 

gesteund worden door jongens kan dit hun 

zelfvertrouwen juist versterken. Vraag mei

den wat zij prettig vinden en richt gemengde 

activiteiten zo in dat zij geen  

last hebben van deze barrières. 

Het is voor zowel meiden als jongens goed 

om van mannen én vrouwen training en 

begeleiding te krijgen. Zo ervaren zij dat alle 

coaches expertise hebben.

Rolmodellen & een veilige sociale omgeving

TIPS & TRICKS
1

ONGEWENST 
GEDRAG

Maak duidelijk naar wie 

of waar (anonieme box) 

meiden heen kunnen 

om ongewenst gedrag  

te melden. Benadruk  

dat ze dit in vertrouwen 

kunnen delen. 

2

VROUWELIJKE 
COLLEGA'S

Werk zoveel mogelijk 

samen met vrouwelijke 

collega’s, of vrouwelijke 

ambassadeurs uit de wijk, 

bij het organiseren van 

meiden en gemengde 

activiteiten. 

3

SAMENWERKEN

Vraag bekende of lokale 

vrouwelijke sporters of 

coaches, als trainster of 

gastspreekster. 

Voorbeeld uit de 
praktijk: 

Een Cruyff Foundation Coach 

in Den Haag werkt samen 

met speelsters van een 

vrouwen zaalvoetbalteam bij 

meiden activiteiten.

4

HEROES 
VOORBEELDEN

Betrek Heroes meiden bij 

een nieuw Heroes traject of 

andere activiteiten. Laat hen 

vertellen over hun ervarin

gen, wat ze geleerd hebben 

en waarom het tof is voor 

meiden om mee te doen. 

Laat Heroes terugkomen als 

mentors, niet alleen voor 

tijdens het project maar ook 

op lange termijn.

5

VRIENDINNEN

Vraag meiden zelf om 

nieuwe meiden te  

bereiken. Vriendinnen zijn 

vaak het meest invloedrijk 

om te beginnen met sport.

Tip van een Cruyff  
Foundation Coach:

“Organiseer met de meiden 

op het Cruyff Court een 

vriendinnendag.”

Voorbeeld uit de praktijk:

In Mechelen hebben jongens en meiden 
hun eigen tijd en ruimte voor activi-
teiten, maar er worden elke week ook 
gemixte activiteiten georganiseerd. 

Tip van een Cruyff 
Foundation Coach: 

“Meiden zijn minder 

direct en praten meer. 

Je moet meer geduld 

hebben. Als je een bal 

gooit naar een groep 

jongens, dan gaan die 

uit zichzelf voetballen. 

Meiden kijken er 

naar en hebben meer 

aanmoediging nodig 

voordat zij actie 

ondernemen.”
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' MIJN FAMILIE  
& ONZE WIJK
Wat is de invloed die ouders/verzorgers en familieleden 

hebben op de deelname van meiden aan sportactiviteiten? 

Hoe kunnen ouders worden betrokken en geïnformeerd? 

IK HEB MIJN 
OUDERS 
KUNNEN 
OVERTUIGEN 
OM TE 
MOGEN 
SPORTEN'

NORAH

Gelukkig mag ik nu naar het Cruyff 
Court. Mijn ouders hadden daar in 
het begin moeite mee. 

Ze dachten dat de coach onvoldoende rekening zou 

houden met onze tradities en normen. Veel van mijn 

vriendinnen ervaren hetzelfde. Zij mogen niet met jongens 

sporten, of ouders zijn bang dat het niet veilig genoeg is. 

Onze Cruyff Foundation Coach is altijd open naar ouders 

en familieleden die komen kijken en erg actief in de wijk. 

Dat heeft mij enorm geholpen. Soms ga ik met vriendinnen 

naar het Cruyff Court in een andere wijk. Zij vinden het 

fijner om daar te sporten, omdat ze dan minder snel gezien 

worden door familieleden of jongens uit de buurt. Dat is 

niet per se omdat ze niet mogen, maar ook omdat ze rustig 

willen sporten zonder dat er op ze gelet wordt.

Moeder: Het is belangrijk dat ouders weten wie de coa

ches zijn. Dat ze niet alleen met de meiden en jongens op 

het veld bezig zijn. Een coach die zichzelf voorstelt en af en 

toe een praatje maakt, schept vertrouwen. Ook structuur is 

belangrijk. Ik weet dat mijn dochter op die momenten bij 

de coach is, dan weet ik dat het goed zit.
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Goedkeuring en support van ouders zijn vaak doorslaggevend 
voor meiden om deel te (blijven) nemen aan sportactiviteiten. 
Het is daarom belangrijk hen ervan te overtuigen dat het 
Cruyff Court een veilige omgeving biedt.

WAT BEWEEGT OUDERS?

Redenen voor het aanmoedigen of afkeuren 

van deelname aan activiteiten lopen uiteen. 

Zorgen over veiligheid en cultureelreligi

euze aspecten zijn al benoemd. Ook kunnen 

verantwoordelijkheden die meiden hebben 

voor het gezin of school, of onwetendheid 

over (activiteiten op) het Cruyff Court van 

invloed zijn. Het is belangrijk om eerst een 

goed beeld te krijgen van deze redenen en 

motivaties, en op basis hiervan te bepalen 

wat de beste manier is om ouders te 

betrekken.

STRATEGIEËN EN WEGEN 
OM OUDERS TE BEREIKEN 

Ga het gesprek aan met ouders. Vertel over 

de progressie die meiden maken en hoe acti

viteiten op het Cruyff Court bijdragen aan 

hun ontwikkeling. Meiden kunnen zélf ook 

informatie terugkoppelen. Wees als coach 

betrokken bij de afspraken die zij maken 

met hun ouders over het meedoen aan acti

viteiten. Binnen elke wijk zijn er meerdere 

partijen die benaderd kunnen worden om 

ouders te bereiken. Scholen, wijkcentra, 

maar ook religieuze instellingen en leiders 

kunnen een belangrijke ingang bieden.

Wat uiteindelijk de beste strategie is, zal 

per wijk verschillen. Cruyff Foundation 

Coaches kunnen dit samen, op basis van 

eigen ervaringen het beste inschatten. Het 

is belangrijk om niet te vergeten dat ouders 

elkáár ook beïnvloeden. Ouders of familiele

den die enthousiast zijn over de activiteiten 

op het Cruyff Court kunnen anderen hierin 

meenemen. 

1

INFORMATIE

Informeer ouders over het 

Heroes traject en andere 

activiteiten. Benadruk 

op welke manieren de 

veiligheid van de meiden 

gewaarborgd wordt. 

Doe dit samen met een 

collega indien er sprake 

is van een taalbarrière of 

cultuurverschillen. 

2

INSPRAAK

Geef ouders de mogelijk

heid vragen en eventuele 

zorgen uit te spreken. 

Bijvoorbeeld tijdens een 

informatiebijeenkomst. 

Doe dit voorafgaand aan, of 

vroeg in een Heroes traject 

zodat zij zich direct betrok

ken voelen.

3

BETROKKENHEID

Betrek ouders bij de acti

viteiten die georganiseerd 

worden op het Cruyff Court. 

Bijvoorbeeld, een Henna 

tattoo stand tijdens een 

evenement. Of organiseer 

met Heroes een demo 

activiteit voor hun ouders.

4

NETWERK

Ga in gesprek met scholen, 

jongerenwerk en andere 

welzijnsorganisaties om 

samen meer meiden te 

bereiken. Bespreek hoe 

jullie elkaar kunnen aanvul

len of wat jullie gezamenlijk 

kunnen ondernemen.

Mijn familie & onze wijk

TIPS &TRICKS

Voorbeeld uit de praktijk:

In Roermond zijn Cruyff Foundation 
Coaches aan het onderzoeken of zij 
de imams binnen de Turkse en Marok-
kaanse gemeenschap kunnen betrekken, 
en op welke manier dit zou kunnen. 

Tip van een Cruyff 
Foundation Coach: 

Onderzoek de moge-

lijkheid om een Heroes 

traject in samenwer-

king met school te 

organiseren. Betrok-

kenheid van school kan 

voor ouders belangrijk 

zijn en meiden een 

extra reden geven om 

deel te nemen. 

Voorbeeld uit de 
praktijk: 

In Mechelen wordt 
er regelmatig een 
mama’s dag georga-
niseerd voor meiden 
en hun moeders, of 
andere vrouwelijke 

familieleden.
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'IK HEB  
IEMAND 
ONTMOET  
DIE TRANS- 
GENDER IS'

MEIDEN & LHBTIQ+
We kijken niet alleen naar het geslacht van een person om te 

bepalen of iemand een jongen of meisje is. Gender heeft te maken 

met hoe iemand zich identificeert, maar wat betekend dat?

NORAH

Een meisje waar we vaker mee 
voetballen op het Cruyff Court nam 
laatst iemand mee die transgender 
is en zich nu identificeert als meisje. 

We kende haar niet maar we verwelkomde haar en ze 

speelde leuk mee en ze kon goed voetballen. Ik kon ook 

helemaal niet zien dat ze vroeger een jongen was. Eerst 

was ze heel stil en zei ze niet zo veel. Toen we even 

pauze gingen houden om te kletsen, stelde we wat 

vragen. Waar ze woont, op school ze zit, welke sport 

ze doet. Ze vertelde uit zichzelf dat ze van voetbalclub 

ging wisselen omdat ze bij haar oude club niet meer 

op haar gemak voelde omdat ze werd gepest. Al snel 

vertelde ze dat ze transgender is en dat ze in transitie is.

Dit is de eerste keer dat ik iemand ontmoet die transge

nder is. Ik vind het heel knap dat zij er zo open over kon 

praten en dat we vragen mochten stellen. Ze speelt nu 

vaker mee en hoort gewoon bij de groep.
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Een open dialoog en veilige omgeving is belangrijk als je praat 
met tienermeiden. Zij zitten in de leeftijd dat zij lichamelijke 
veranderingen mee maken, zichzelf steeds beter leren kennen 
en ze gaan hun seksualiteit gaan ontdekken. In de bijlagen 
vind je een “genderwoordenboek”.

DE ROL VAN DE COACH
Veel aspecten zijn al benoemd, maar in het 
geval van gesprekken over seksualiteit of 
genderidentiteit is het van belang om objec
tief te blijven. Probeer jouw mening zo veel 
mogelijk weg te laten en te luisteren waar 
de jongere behoefte aan heeft. Wees ervan 
bewust dat het voor diegene lastig kan zijn 
om het gesprek met je aan te gaan en/of om 
hulp te vragen.

STA OPEN VOOR 
VERANDERING
Vanuit de Cruyff Foundation vinden we 
het belangrijk dat het Cruyff Court een 
sociaal, veilige plek in de wijk is. Hier heb 
jij als coach en rolmodel voor jongeren 
een belangrijk aandeel in. Sta open voor 

de LHBTIQ+ gemeenschap en probeer ook 
voor hen het Cruyff Court een veilige plek te 
maken, door het goede voorbeeld te geven. 
Sta er bijvoorbeeld voor open als een gen
derneutraal persoon aangeeft aangesproken 
te willen worden met ‘hen’.

ER IS GEEN HANDLEIDING
Elk individu is anders. Zo ook personen die 
zich niet identificeren als man of vrouw. 
Wilt een meisje in transitie naar jongen 
mee doen met de jongens, betrek diegene 
dan bij de activiteiten van de jongens. Maar 
bepaal altijd de grenzen met de persoon 

zelf. Het kan zijn dat de één heel open is en 

de ander meer privé. Zet niet ongevraagd 

een spotlight op diegene als je dit niet van 

te voren hebt besproken.

Meiden & LHBTIQ+ 

TIPS &TRICKS
1

GENDER NEUTRAAL 
TAALGEBRUIK

Het is misschien wennen maar het kan je 

wel helpen een prettige sfeer te creeren. 

Een voorbeeld zie je bij NS, die mensen 

aanspreekt met 'Beste reizigers' in plaats van 

met 'Dames en heren'. 

2

BETREK DE OUDERS/
VERZORGERS

Misschien is het voor jou nieuw, de ouders/

verzorgers weten er meestal langer en meer 

over. Ga ook met hen het gesprek aan of 

betrek ze bij de gesprekken met het kind/

jongere. Zij kunnen helpen de hulpvraag en/

of behoefte verder toe te lichten.

3

WEES EERLIJK

Wees eerlijk naar degene die om jou hulp 

vraagt of jou in vertrouwen neemt. Durf 

eerlijk aan te geven als je er niet veel over 

weet of niet verder kan helpen. Je hebt als 

coach een verantwoordelijkheid als iemand 

zich openstelt, om diegene te helpen. Durf 

zelf om hulp te vragen wanneer nodig of de 

hulpvraag over te dragen aan iemand of een 

organisatie die meer verstand en kennis over 

het onderwerp heeft.

4

GA HET GESPREK AAN

Ga het gesprek aan met meiden en jongens. 

Informeer over de verschillende genders en 

wat deze betekenen. Kennis en informatie 

over het onderwerp en de verschillende gen

ders kan leiden tot meer respect en begrip. Je 

kan altijd verwijzen naar de omgangsregels. 

Ga dit gesprek ook aan met meiden en 

jongens als je nog niet te maken hebt gehad 

met iemand met een andere genderidenti

teit. De LHBTIQ+ gemeenschap heeft nog te 

vaak te maken met discriminatie en geweld.

Facts5

• Zeven van de tien LHBTI’s krijgen te maken 

met discriminerend geweld (verbaal en 

fysiek).

• Het aantal geregistreerde gevallen van dis-

criminatie en geweld tegen LHBTI’s steeg van 

428 in 2009 naar 2.336 in 2020 6.

• Lesbische en biseksuele vrouwen krijgen 

wegens hun seksuele identiteit te maken  

met belediging, bedreiging, openlijke geweld-

pleging, zware mishandeling, vernieling, 

stalking, poging tot doodslag, aanranding, 

verkrachting en aanhoudende pesterijen.

• 60 procent van de LHBTI’s past haar/

zijn gedrag aan om negatieve reacties te 

voorkomen.

• Slechts 15 procent van de LHBTI’s die te 

maken krijgen met discriminerend geweld 

doet daarvan aangifte.

Meer weten? Kijk eens bij deze organisaties:

• Pride and sports 

• COC Nederland 

• Transgender Netwerk Nederland 

• Rutgers 

• NOC*NSF – richtlijn gender  

en seksediversiteit 
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http://www.prideandsports.nl
http://www.coc.nl
http://www.transgendernetwerk.nl
http://www.seksualiteit.nl
https://nocnsf.nl/media/3903/richtlijn-gender-en-seksediverse-personen.pdf
https://nocnsf.nl/media/3903/richtlijn-gender-en-seksediverse-personen.pdf


Meiden op het Cruyff Court

OVER DIT BOEKJE

BRONNEN
1 –  Pels, E. (2016). ‘Omdat jongens, jongens zijn en meisjes, meisjes’, een kwalitatief onderzoek naar de invloed van heersende 

discoursen op het sportgedrag van meisjes tussen de 1012 jaar. Utrecht: Universiteit Utrecht. 

2 – Elling, A., Selten, I. (2016) Werkzame elementen sportstimulering jongeren. Factsheet 2016/3. Utrecht: Mulier Instituut.

3 – Women’s sport and fitness foundation. (2008) Barriers to sports participation for women and girls.

4 –  Alles over sport. Beck, R. (2018) Sport en bewegen voor meisjes; wat motiveert en wat belemmert ze?   

https://www.allesoversport.nl/artikel/sportenbewegenvoormeisjeswatmotiveertenwatbelemmertze/

5 –  COC (2022) In Actie voor Veiligheid  

https://www.coc.nl/thema/veiligheid

6 –  Ministerie van Binnenlandse Zaken (2021) Discriminatiecijfers in 2020. https://open.overheid.nl/repository/ronl 

80b7735abee34ce595e37338bfa21ca1/1/pdf/rapportdiscriminatiecijfersin2020.pdf

7 –  Ellis, A. (2018) Seksediversiteit sportbesturen. Factsheet 2018/5. Mulier Instituut: Utrecht.  

https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=8642&m=1520321440&action=file.download

8 –  Vlasveld, A., De Ridder, E. (2018). Vrouwen in de sport: de Europese cijfers.  

https://www.allesoversport.nl/artikel/vrouwenindesportdeeuropesecijfers 

WOMEN WIN

Women Win is een Internationale nonprofit 

organisatie die gericht is op het verbeteren 

van de rechten van meiden en jonge vrouwen 

door middel van sport. Women Win is sinds 

2007 actief in vijf verschillende continenten. 

Wij ondersteunen lokale partners bij het 

implementeren van sport en life skills pro

gramma’s waarin meiden en jonge vrouwen 

leiderschapsvaardigheden ontwikkelen en 

leren in hun recht te staan. In onze program

ma’s gebruiken we de kracht van sport om 

het welzijn en de positie van meiden en jonge 

vrouwen te versterken. 

www.womenwin.org

MARTINE PRANGE

Martine Prange is Hoogleraar Filosofie van 

Mens, Cultuur en Samenleving en Sportfilo

soof. Zij leidde meerdere onderzoeken naar 

het vrouwenvoetbal in Nederland. Samen met 

de Johan Cruyff Foundation publiceerden zij en 

Martijn Oosterbaan het boek Meidenvoetbal 

in 14 verhalen (Utrecht: Klement, 2017). Met 

Martijn Oosterbaan redigeerde zij het boek 

Vrouwenvoetbal in Nederland: spiegel en 

katalysator van maatschappelijke verandering 

(Utrecht: Klement/ Amsterdam: Atria, 2017). 

Door de jaren heen 
zien wij dat meiden 
ondervertegenwoordigd 
zijn op de Cruyff Courts. 

Omdat wij als Cruyff Foundation voor álle 

kinderen veilige speel en sportruimtes 

willen creëren, zijn wij een samenwerking 

aangegaan met Women Win. Samen willen 

we meer meiden naar de Cruyff Courts 

krijgen in Nederland.

De eerste stap maakten we met het 

project La League: een initiatief van 

Plan International in samenwerking met 

Women Win en de Cruyff Foundation. Voet

bal wordt als middel gebruikt. Niet alleen 

voor de fysieke ontwikkeling van meiden, 

maar ook om ongelijkheid tussen meiden en 

jongens te verminderen. Met La League in 

Brazilië en Nicaragua hebben wij als doel om 

kindhuwelijken en tienerzwangerschappen 

buitenspel te zetten.

Samen met Women Win hebben wij nu ook 

een vertaalslag gemaakt naar de Cruyff 

Courts in Nederland. Women Win heeft 

speciaal voor én met Cruyff Foundation 

Coaches deze toolkit geschreven om jullie te 

helpen meer meiden in hun kracht te zetten. 

Want iedereen verdient gelijke kansen!

Niels Meijer

MEIDEN EN VROUWEN 
IN DE NEDERLANDSE 
SPORTWERELD

Mannen en vrouwen in Nederland sporten 

ongeveer evenveel, maar vrouwen en meiden 

doen dit minder vaak bij een vereniging. Onge

veer één op de drie leden van Nederlandse 

sportbonden is vrouw7. Op het gebied van 

coaching en betrokkenheid in sportbesturen 

zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen 

aanzienlijk groter. Het aandeel vrouwelijke 

bestuurders in Nederlandse sportbonden ligt 

rond de 20 procent. Eén op de drie bonden in 

Nederland heeft helemaal geen vrouw in het 

bondsbestuur8. Ook zijn vrouwen minder vaak 

in een functie als trainer of coach te vinden. 

Mannen vormen tachtig procent van alle trai

ners en coaches in Nederland7. 

HET BEGINT OP HET  
CRUYFF COURT 

Deze statistieken tonen aan dat vrouwen en 

meiden in de Nederlandse sportwereld op 

meerdere niveaus ondervertegenwoordigd 

zijn. Het Cruyff Court biedt een uitstekende 

omgeving om dit te veranderen. Cruyff 

Courts maken sport en spel toegankelijk voor 

iedereen. Meiden en jongens die niet gewend 

zijn te sporten, kunnen hiermee kennismaken 

op het Cruyff Court. Op deze manier kunnen 

Cruyff Courts, naast het stimuleren van de 

gezonde ontwikkeling van kinderen, ook 

bijdragen aan het doorbreken van stereotype

ring rondom deelname van meiden aan sport.  

De eerste druk (2018) van deze toolkit is mede mogelijk gemaakt 
door het Nike Community Impact Fund en NWO-VIMP.

De tweede druk (2022) is mede mogelijk gemaakt door het  
adidas Breaking Barriers for girls in Europe project.

Ontwerp & illustratie door Studio TOMIS
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Genderidentiteit 

Het gender waartoe iemand zichzelf rekent. Gender verwijst naar 

de eigenschappen, gedragingen en rolpatronen die een maat

schappij voor elk geslacht heeft bepaald. 

Biologische geslacht (sekse) 

De geslachtsdelen waarmee iemand geboren is bepalen het 

geslacht van een kind. Dit zijn mannelijke of vrouwelijke 

geslachtsdelen.

Gender 

De culturele uitdrukking van de verschillende biologische 

verschillen.

Gender vs. Geslacht 

Gender verwijst anders dan sekse en geslacht niet naar biologi

sche kenmerken, maar naar sociale, culturele en psychologische 

kenmerken die met een geslacht in verband worden gebracht. 

Onder gender kan vallen wat traditioneel als 'mannelijk' en 'vrou

welijk' gezien wordt, maar ook alles ertussenin. Het geslacht van 

een persoon word dus biologisch bij de geboorte bepaald.

VERSCHILLENDE GENDERS

Cisgender 

Iemand van wie de genderidentiteit overeenkomt met het 

geboortegeslacht. 

Transgender (of transseksueel) 

Waarbij het geboortegeslacht en de genderidentiteit niet 

overeenkomen. 

Non-binair 

Iemand die zich niet thuis voelt in de binaire gendercategorieën 

man of vrouw en zich beter voelt bij een andere, nietbinaire, 

genderidentiteit. Dit uit zich soms in de genderexpressie, door 

mannelijke en vrouwelijke kenmerken te combineren of net te 

verwerpen.

In 2016 heeft de transgemeenschap genderneutrale persoonlijk 

voornaamwoorden gekozen voor personen die zich man noch 

vrouw voelen. Gebruik in dit geval in plaats van hij/hem/zijn of 

zij/haar/haar: hen of die/hen/hun.

Bij het schrijven/spreken naar/met een onbekend persoon, 

vermijd woorden die specifiek naar één gender verwijzen, zoals 

echtgenoot, echtgenote, dames, heren. Kinderen, jongeren, 

sporters en deelnemers zijn gender neutrale woorden die je kan 

gebruiken.

LHBTIQ+-COMMUNITY

Een losjes gedefinieerde groepering van lesbiennes, homoseksue

len, biseksuelen, transgenders, LGBTorganisaties en subculturen, 

verenigd door een gemeenschappelijke cultuur en sociale bewe

gingen. Deze gemeenschappen vieren over het algemeen trots, 

diversiteit, individualiteit en seksualiteit. LHBTIQ+ is de afkorting 

van de verschillende genderidentiteiten buiten man en vrouw.

L – Lesbiennes 

Lesbisch is een term voor vrouwen die zich seksueel en/of roman

tisch aangetrokken voelen tot vrouwen. Vrouwen hebben hierbij 

bijvoorbeeld een relatie met een andere vrouw, leven samen met 

een andere vrouw, zijn verliefd op een andere vrouw of delen het 

bed met een andere vrouw.

H – Homo’s 

Homoseksueel is een term voor mannen die zich seksueel en/of 

romantisch aangetrokken voelen tot andere mannen. Soms wordt 

de term ook gebruikt om alle personen aan te duiden die zich aan

getrokken voelen tot hetzelfde geslacht (dus ook de lesbiennes en 

biseksuelen). Homoseksuele mannen leven bijvoorbeeld samen 

met een man, hebben (seksuele) relaties met andere mannen of 

zijn verliefd op een andere man.

B – Biseksuals 

Biseksueel is een term voor mensen die zich seksueel en/of 

romantisch aangetrokken voelen tot vrouwen én mannen. 

Bijlage 1

GENDER  
WOORDENBOEK
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T – Transgenders 

Een transgender is een persoon die een genderidentiteit of 

expressie heeft die niet overeenkomt met het geboortegeslacht. 

Transgender is een parapluterm voor mensen die zich niet of 

slechts deels identificeren met het geboortegeslacht. De ene 

transgender ondergaat operaties zodat het lichaam beter bij de 

identiteit past, anderen nemen uitsluitend hormonen. Er zijn 

ook transgenders die alleen kleding dragen die beter past bij hun 

identiteit.

Transman 

Een transgender die zich identificeert met een man

nelijke genderidentiteit met meestal een vrouwelijk 

geboortegeslacht.

Transvrouw 

Een transgender die zich identificeert met een vrou

welijke genderidentiteit met meestal een mannelijk 

geboortegeslacht.

De medische transitie is een langdurig proces. Momenteel zijn er 

lange wachtlijsten, soms wel van meer dan twee jaar. De gehele 

medische transitie kan, afhankelijk van de gekozen behandelin

gen, wel vijf jaar of langer duren.

I – Intersekse 

Intersekse personen hebben een medische conditie waardoor 

er een variatie is op wat als een mannelijke of vrouwelijke sekse 

wordt beschouwd. Het lichaam past niet binnen de definities van 

wat vrouw en/of man wordt genoemd.  Dit is niet altijd aan de 

buitenkant te zien; de verschillen kunnen uitwendig, maar ook 

inwendig of genetisch zijn.

Q – Queers 

Queer is een parapluterm voor alles wat niet past binnen de 

heteroseksuele en gendernorm. Het omvat alles wat hierboven 

staat, maar vaak zetten queers zich ook af tegen de bestaande 

hokjes zoals hierboven benoemd. Mensen gebruiken deze term 

bijvoorbeeld als ze zich niet voelen passen in de tweedeling tus

sen man of vrouw, en/of in de tweedeling tussen homoseksualiteit 

en heteroseksualiteit.

+ 

De + achter LHBTIQ+ geeft aan dat de term inclusief is voor men

sen die zichzelf anders noemen dan waar de LHBTIQ voor staan.

De LHBTIQ+ community wordt vaak geassocieerd met de 

regenboogvlag. Elke kleur heeft een andere betekenis maar 

veel genders hebben ook een eigen vlag. De acht banen van de 

oorspronkelijke regenboogvlag hebben de volgende symbolische 

betekenis:

• Roze seks

• Rood leven

• Oranje geneeskracht

• Geel zonlicht

• Groen natuur

• Turquoise magie

• Blauw sereenheid

• Violet karakter

SOCIALE UITDAGINGEN

Er wordt veel gesproken over de onderdrukkingen en sociale 

uitdagingen binnen dit spectrum. Hieronder worden een aantal 

belangrijke begrippen binnen dit kader toegelicht.

Genderongelijkheid (genderbias of gender gap/kloof) 

De ongelijke positie van individuen gebaseerd op hun gender. 

De genderongelijkheid komt voort uit verschillen in de sociale 

genderrollen. Hieronder valt bijvoorbeeld de genderpaygap, het 

verschil tussen wat mannen krijgen in vergelijking tot vrouwen in 

dezelfde functie.

De stromingen feminisme en masculinisme waren de eersten in 

het kader van genderongelijkheid 

Vrouwenemancipatie 

een wereldwijde beweging voor de gelijkberechtiging van vrou

wen op juridisch, politiek, economisch, sociaal en cultureel vlak.

Feminisme 

De verzameling maatschappelijke en politieke stromingen of 

bewegingen, waaronder de vrouwenbeweging, die ongelijke 

verhoudingen tussen mannen en vrouwen kritisch analyseren 

en emancipatie nastreven op economisch, politiek, sociaal en 

persoonlijk vlak.

SOCIALE UITDAGINGEN

Er wordt veel gesproken over de onderdrukkingen en 

sociale uitdagingen binnen dit spectrum. Hieronder wor

den een aantal belangrijke begrippen binnen dit kader 

toegelicht.

Genderongelijkheid (genderbias of gender gap/

kloof) 

De ongelijke positie van individuen gebaseerd op hun 

gender. De genderongelijkheid komt voort uit verschillen 

in de sociale genderrollen. Hieronder valt bijvoorbeeld de 

genderpaygap, het verschil tussen wat mannen krijgen 

in vergelijking tot vrouwen in dezelfde functie.

De stromingen feminisme en masculinisme waren de 

eersten in het kader van genderongelijkheid 

Vrouwenemancipatie 

een wereldwijde beweging voor de gelijkberechtiging van 

vrouwen op juridisch, politiek, economisch, sociaal en 

cultureel vlak.

Feminisme 

De verzameling maatschappelijke en politieke stromin

gen of bewegingen, waaronder de vrouwenbeweging, 

die ongelijke verhoudingen tussen mannen en vrouwen 

kritisch analyseren en emancipatie nastreven op econo

misch, politiek, sociaal en persoonlijk vlak.
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Activiteit 1

SPEEL IN STILTE
Bij deze activiteit leren spelers het belang 
van nonverbale communicatie inzien, 
door een spel te spelen waar niemand zijn 
of haar stem mag gebruiken. 

OPZET

Zet een veld uit met aan twee zijden een rij dopjes die de achter

lijn vormen. Elk team verdedigt een lijn en probeert over de lijn 

aan de andere kant te scoren. De zijkanten dienen ook gemar

keerd te worden zodat de spelers binnen het vak blijven. 

REGELS

Leg in de eerste ronde alleen de spelregels uit en start het spel 

zonder tips of strategieën mee te geven. In de tweede ronde 

krijgen spelers pelers tijd om te reflecteren (wat ging goed en wat 

niet) en een strategie te bedenken.

1. Verdeel de spelers in twee teams. Beide teams moeten hun 

eigen lijn verdedigen. 

2. Leg uit dat je kan scoren door een speler van jouw team de 

bal toe te gooien, wanneer hij of zij achter de lijn van de 

tegenstander staat. Teams kunnen naar de overkant komen 

door de bal naar elkaar overgooien. De speler die de bal heeft 

mag niet lopen. De bal mag niet uit de handen van een speler 

worden geslagen. Wanneer de bal de grond raakt krijgt de 

tegenstander de bal. 

3. De enige regel is dat niemand mag praten. Het spel wordt 

gespeeld in stilte. Wanneer iemand praat of schreeuwt moet 

de speler direct stoppen met hij of zij doet, en een pushup 

maken (variatie: burbpee, rondje draaien, 5 tellen op de grond 

zitten). De coach houdt dit in de gaten. 

RONDE 1

Start het spel en laat de spelers 10 minuten spelen. Wanneer een 

team scoort wordt de bal aan het andere team gegeven. Het team 

met de meeste punten wint de eerste ronde. Na de eerste ronde 

kunnen de teams onderling bespreken wat er goed en minder goed 

ging en vervolgens een strategie bedenken. 

RONDE 2

Start het spel opnieuw en speel 10 minuten, waarbij de teams de 

strategieën die ze bedacht hebben gebruiken. Na de ronde komen 

de teams weer bij elkaar. 

RONDE 3, ETC.

Bedenk verschillende regels en speel vervolgens steeds 510 

minuten per regel. Voorbeelden:

 > Niet in de handen klappen

 >  Iedere speler moet de bal hebben gegooid voordat je kan 

scoren 

 > Stem mag wel gebruikt worden, etc...

Discussie: 

• Was het moeilijk om niet te praten?

• Hoe kon je wel samenwerken? Waren er andere 

manieren waarop jullie communiceerden? Hoe 

belangrijk was lichaamstaal hierin?

• Welke strategieën werden er gebruikt? Moest 

je meer bewust zijn van je teamgenoten? Wat 

is bewustzijn van je teamgenoten/omgeving en 

waarom is belangrijk in sport?

Doel: Leren samenwerken zonder verbaal te 

communiceren (oogcontact, lichaamstaal, 

bewustzijn van omgeving)

Materiaal: Dopjes, Ballen (1 tijdens het spel, reserve om  

snel door te spelen wanneer de bal uit is)

45 
MIN
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Activiteit 2

VOLG MIJ
Zelfvertrouwen is iets wat spelers kunnen 
oefenen en ontwikkelen wanneer ze meer 
ervaringen opdoen. In deze activiteit 
leren spelers een leiderschapsrol op zich 
te nemen. Ze bespreken onderling hoe zij 
het vonden om (1) de leider te zijn en (2) 
anderen te volgen. 

Stimuleer spelers om over hun ervaringen 
te praten maar forceer dit niet wanneer ze 
hier nog niet klaar voor zijn. 

OPZET

Gebruik een half Cruyff Court of zet een vierkant uit (afhankelijk 

van aantallen). Maak groepjes van 5 of 6 spelers en vraag hen 

achter elkaar in een rij te gaan staan ergens in het veld, ongeveer 

1 meter uit elkaar, en 1 persoon als leider of aanvoerder vooraan. 

RONDE 1

1. Wanneer de coach het spel start beweegt elke groep rond, 

zonder in de lijn te komen van andere groepen. De aanvoer

ders leiden hun groep en kiezen welke oefeningen hun groep 

uit moet voeren (hinkelen, huppelen, aansluitpas, omhoog 

springen, de grond raken, etc..)

2. Wanneer de coach fluit/roept komt de achterste speler naar 

voren en wordt de aanvoerder.

3. Ga door naar de volgende oefening als iedereen minimaal  

een keer aan de beurt is geweest

RONDE 2

1. Spelers staan in een lijn naast elkaar (tussenruimte zo groot 

dat ze net elkaars vingertoppen kunnen raken). De aanvoerder 

gaat nu 5 meter voor de groep staan.

2. De aanvoerder geeft aan welke kant de groep op moet 

bewegen: rechts, links, vooruit, achteruit. Zij kunnen alleen 

hun lichaam (handen/armen) gebruiken om te signaleren en 

mogen niet praten. 

3. Wissel door en speel totdat iedereen minimaal een keer aan 

de beurt is geweest als aanvoerder. 

Discussie: 

• Hoe was het om aanvoerder te zijn? Spannend, 

leuk, frustrerend, vermoeiend? Hoe was het om de 

aanvoerder te volgen?

• Word je weleens zenuwachtig als je de leiding moet 

nemen? Zoja, waardoor komt dat? 

• Zijn er momenten dat je zenuwachtig bent wanneer 

je sport? 

• Wat zijn momenten buiten het Cruyff Court, in het 

dagelijks leven, waarin je zenuwachtig kan zijn?

• Werd je minder zenuwachtig nadat je een aantal 

keer de leiding nam?

• Hoe kunnen we zelfvertrouwen in het dagelijks 

leven verbeteren?

• Respect: hoewel het belangrijk is om anderen te 

respecteren is het ook zeker belangrijk om jezelf te 

respecteren. Wat heeft zelfvertrouwen met jezelf 

respecteren te maken?

• Als we druk voelen van vrienden of klasgenoten, 

komt dat altijd door wat zij zeggen?

• Is het makkelijker te bedenken waar je goed in bent, 

dan waar je minder goed in bent? Waar ben je goed 

in, en waar minder goed in?

• Wanneer een persoon een ander uitlacht of 

zonder respect behandelt, heeft die persoon dan 

zelfvertrouwen?

Doel: Begrijpen dat vertrouwen vanuit 

jezelf moet komen en niet door anderen naar 

beneden te halen

Materiaal: Dopjes
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Activiteit 3

GENDER VS.  
GESLACHT
Deze activiteit kan goed met een groep jon
geren worden gespeeld. Er wordt aandacht 
besteed aan het verschil tussen geslacht en 
gender. Hierin wordt onderscheid gemaakt 
tussen natuurlijke verschillen en sociale 
verschillen. Ook wordt er besproken hoe 
gender rollen in en door de maatschappij 
worden gepresenteerd.

OPZET
1. Laat de spelers een lijst maken met alle kenmerken of 

eigenschappen die passend zijn voor meiden, binnen hun 
maatschappij en cultuur (wat meiden horen te doen, of nodig 
hebben). Schrijf deze op een vel (flipchart) papier. Maak nog 
geen onderscheid tussen ‘natuurlijke’ en ‘sociale’ verschillen. 

2. Laat ze vervolgens een lijst maken met alle kenmerken of 
eigenschappen die passend zijn voor jongens, binnen hun 
maatschappij en cultuur (wat jongens horen te doen, of nodig 
hebben). Schrijf deze op (een nieuw) vel (flipchart) papier.

3. Maak kleine groepjes (4 of minder)

4. De groepjes gaan een korte situatie naspelen, het scenario 
krijgen ze van de coach. Als groep tonen ze hoe een jongen zal 
reageren of acteren, en hoe een meisje zal reageren of acte
ren, waarbij ze de lijst die eerder is gemaakt aanhouden.  
Scenario’s: een overtreding in een voetbalwedstrijd, iemand 
die een respectloze opmerking maakt naar een ander op 
straat, op school in het klaslokaal zitten, praten en omgaan 
met ouders thuis, een ruzie op het Cruyff Court, iemand 
zien op straat die je leuk of aantrekkelijk vindt, het niet eens 
zijn met een beslissing van een (goede) vriend of vriendin, 
een belangrijke wedstrijd verliezen, voor de gek worden 
gehouden door je vrienden, (eventuele andere scenario’s die 
coaches bedenken!)

5. Bespreek wanneer iedereen is geweest het de hele groep: als 
we dezelfde lijsten aanhouden maar de titel jongen/meisje 
wisselen, kloppen de lijsten dan nog? Welke eigenschappen 
of kenmerken kloppen wel en niet? Welke zijn ‘natuurlijke’ 
kenmerken en welke zijn ‘sociale’ kenmerken?

6. Bespreek het verschil tussen gender (kenmerken gevormd 
door de maatschappij en cultuur) en geslacht (biologische/
natuurlijke kenmerken)

7. Gebruik de kranten/tijdschriften of websites. Laat de spelers 
zoeken naar advertenties die zich specifiek richten op man
nen/jongens of vrouwen/meiden. Geef ze 10 minuten en 
bespreek daarna wat ze hebben gevonden. 

Discussie: 

• Wat lieten de scenes zien? Zijn meiden en jongens 

altijd zo in de realiteit of liet het bepaalde stereoty

pering zien? Is stereotypering altijd waar?

• Waar komen deze sociale eigenschappen of gender 

normen vandaan? Hoe wordt dit gecreëerd?

• Kunnen deze sociale kenmerken (gender normen/

rollen) veranderen? Moeten we ons altijd zo gedra

gen? En als we dat niet doen, wat is het effect?

• Welke sociale kenmerken van meiden en jongens 

zijn positief, en welke negatief?

• Wat als meiden zich gedragen volgens sociale ken

merken die geassocieerd worden met jongen?  

En andersom?

• Wie beïnvloedt hoe we denken over eigenschappen 

die passen bij meiden en jongens? Familie, vrien

den, media? 

• Hoe kunnen we bepaalde stereotypering over ken

merken van meiden of jongens veranderen,  

of ter discussie stellen? 

• Zijn we ons altijd bewust van stereotypering, 

bijvoorbeeld in de taal die we gebruiken? (je gooit 

als een meisje, gedraag je als een man, etc.) Is het 

makkelijker te bedenken waar je goed in bent, dan 

waar je minder goed in bent? Waar ben je goed in, 

en waar minder goed in?

• Wanneer een persoon een ander uitlacht of 

zonder respect behandelt, heeft die persoon dan 

zelfvertrouwen?

Doel: Het bespreken van de verschillen tussen 

natuurlijke kenmerken van meiden en jongens 

(geslacht) en sociale eigenschappen van meiden en jongens die 

gevormd worden binnen de maatschappij en cultuur (gender) 

Materiaal: Flip-chart papier, oude kranten/tijdschriften  

of websites met veel advertenties

Geslacht is biologisch – hier wordt je mee geboren als meisje 

of jongen; verschillende hormonen en geslachtsorganen. Dit 

zijn natuurlijke, fysieke verschillen tussen meiden en jongens. 

Gender – attitudes en gedrags- of identiteitsaspecten die 

binnen een maatschappij worden toegeschreven aan meiden 

en jongens. Door deze eigenschappen toe te kennen aan 

meiden en jongens (mannen en vrouwen) wordt er onderscheid 

gemaakt tussen beide sekse. Dit kan per cultuur verschillen.
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Activiteit 4

WEERBAARHEID
Spelers moeten in deze activiteit volledig 
op hun teamgenoot vertrouwen. Ook 
wordt de betekenis van weerbaarheid 
besproken. Om welke redenen zijn 
spelers weleens minder optimistisch? 
Wat betekent het om weerbaar te zijn 
wanneer je tegen obstakels, stress, of 
moeilijkheden aanloopt in het dagelijks 
leven? 

OPZET

1. Zet een veld uit van ongeveer 5 meter bij 5 meter, dit kan ook 

groter afhankelijk van het aantal deelnemers.

2. Geef iedere speler een stuk papier en laat ze deze in tweeën 

verdelen. Op één helft schrijven ze een obstakel, iets dat lastig 

is, in hun (dagelijks) leven. Op de andere helft iets waar ze 

bang voor zijn. 

3. Vraag de spelers vervolgens om van beide stukken papier 

een prop te maken. Deze gooien ze in het veld dat is uitgezet, 

waarbij alle proppen ongeveer gelijk over het veld verdeeld 

worden. 

4. Maak tweetallen. Één persoon krijgt een blinddoek om (of 

sluit zijn/haar ogen). De andere persoon leidt zijn of haar 

partner naar de rand van het veld en blijft daar zelf buiten om 

instructies te geven. Ze mogen overal om het veld staan, maar 

mogen het veld niet betreden. 

5. De geblinddoekte persoon moet van de ene kant naar de 

andere kant, door het ‘mijnenveld’ lopen waarbij de ‘mijnen’ 

(papieren proppen) niet geraakt mogen worden. De partner 

buiten het veld kan alleen helpen door instructies te geven (in 

welke richting lopen, welke kant op draaien etc.)

6. Wanneer spelers een mijn raken moeten ze terug naar het 

begin.

7. Laat maximaal 5 spelers tegelijk lopen om te zorgen dat ieder

een de instructies goed kan horen. (Verdeel de tweetallen in 

verschillende groepen, wanneer er grotere aantallen zijn)

8. Als iedereen is geweest ruilen de spelers van rol en wordt de 

activiteit herhaald. 

Deze activiteit kan ook gespeeld worden zonder de discussie achteraf. 

Dan ligt de focus van de activiteit puur op het samenwerken, goed 

communiceren en elkaar vertrouwen. Je kunt de papieren proppen 

eventueel vervangen door dopjes of andere materialen.

Discussie: 

• Was het lastig om geblinddoekt te lopen? Wat voor 

gevoel gaf het? 

• Hoe was het om instructies te geven? Hoe was het 

om geholpen te worden?

• Heb je weleens moeilijkheden of angsten waardoor 

je minder optimistisch bent? Kun je hierbij worden 

geholpen?

• Lukte het om weer opnieuw te beginnen, nadat je 

een mijn had geraakt? 

• Wanneer er in het dagelijks leven moeilijkheden 

zijn, wanneer je verdriet of stress ervaart, lukt het 

dan nog goed om op andere dingen te focussen? 

Waarom? 

• Is het lastig om hier overheen te komen? Welke 

manieren zijn er om dit te doen? 

• Welke rol spelen familie en vrienden, of andere 

personen hierin?

Doel: Samenwerken, communiceren en 

elkaar vertrouwen

Materiaal: Dopjes, pennen, papier, blinddoek (spelers kun-

nen eventueel ook de ogen dichthouden)
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Activiteit 5

VERTROUWEN
In deze activiteit staat vertrouwen 
centraal. Spelers zullen moeten luisteren 
en vertrouwen hebben in elkaar om 
als groep succesvol te zijn. Ook wordt 
er aandacht besteed aan wat innerlijk 
vertrouwen is. Wat betekent het om te 
vertrouwen in jezelf en waarom is dit 
belangrijk?

OPZET

1. Gebruik de lijnen op het Cruyff Court of maak gebruik van  

dopjes of pionnen om een begin en eindlijn te markeren.  

Maak de afstand tussen de lijnen 2025 meter en maak de  

lijnen ongeveer 15 meter breed. (Veld kan breder of smaller  

zijn afhankelijk van aantallen). 

2. Verdeel de spelers in groepjes van 3 of 4 en verdeel de 

groepen over de begin lijn. Elke groep krijgt 4 ballen (of lichte 

voorwerpen). 

3. Het doel is om de ballen/voorwerpen over de lijn aan de 

overkant te brengen, alleen krijgt elke speler bepaalde regels 

waaraan hij of zij zich moet houden. 

4. De groep die als eerste alle ballen/voorwerpen naar de over

kant heeft gebracht wint. Je kunt uiteraard doorspelen totdat 

alle groepen de overkant hebben bereikt. 

5. Geef bij het begin geen strategieën mee aan de spelers. 

Zij moeten zelf nadenken en oplossingen bedenken om de 

ballen/voorwerpen naar de overkant te krijgen. Geef ze een 

aantal minuten om dit onderling te bespreken.

Speler 1  Niet: Zien (blinddoek of ogen sluiten) of Spreken  

Wel: Handen gebruiken (bal/voorwerp oppakken)

Speler 2  Niet: Bewegen  

Wel: Zien en Spreken 

Speler 3  Niet: Spreken of Armen gebruiken  

Wel: Zien en Bewegen 

Speler 4  Niet: Zien, Spreken of Handen gebruiken 

Wel: Voeten gebruiken (bal/voorwerp vooruit 

schoppen)

Discussie: 

• Hoe ging het spel, was het moeilijk? Welke strategie 

heeft jouw groep gebruikt?

• Wat had elke speler toe te voegen? Ging het beter of 

sneller als iedereen zijn sterke eigenschap gebruikte 

om de groep te helpen?

• Welke sterke eigenschappen heb jij op het Cruyff 

Court en daarbuiten? 

• Op welke manier ben jij waardevol voor jouw familie 

en vrienden? Welk kenmerk of welke eigenschap 

heb jij waar je trots op bent, wat anderen wellicht 

niet weten?

Doel: Samenwerken, Communiceren,  

Jezelf en Elkaar Vertrouwen. 

Materiaal: Ballen (of voorwerpen die makkelijk te dragen 

zijn), dopjes.
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