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Kennelijk lenen vooral vechtsporten zich goed voor 
de gerichte, expliciete inzet van sport voor 
specifieke gedragsdoelen”

(Buysse & Duijvenstijn, 2011: p33). 



▪vechtsport-dimensie
▪ die ander sporten niet/minder te bieden hebben?

▪goede match met methodieken uit 
jeugdhulp/jeugdwerk/hulpverlening  
▪ rots & water

▪ mindfulness & meditatie technieken

▪ psycho-fysiek werken

▪ agressie-therapie 

▪ mentoring (coach/leerling relatie; buiten de mat/ring)

▪ aantrekkingskracht

▪ …



I fear not the man who has 

practiced 10.000 kicks once, but I 

fear the man who has practiced 

one kick, 10.000 times.



Martial arts are ultimately 

self-knowledge.

A punch or a kick is not to 

knock the hell out of the guy 

in front, but to knock the hell 

out of your ego,  your fear, 

or  your hang-ups.



▪ Inherente karakteristieken?
o filosofie, morele code (ook in bv. boksen, thaiboksen)

o wederzijds respect

o zelfbeheersing

o (tegen-)identiteit

o…

• MAAR OOK: 

▪ kwaliteit sportbegeleiding

▪ contextuele factoren

▪ sociale omgeving (bv school, voorziening, familie) 





▪ Opgericht in 1993
▪ sluiting mijnen Limburg/Genk (gastarbeiders) 

▪ eerste “migranten-rellen” in Brussel 

▪ sociaal-culturele integratie (preventie, overlast) 

▪ Jongeren in precaire en maatschappelijk kwetsbare situaties
▪ hoofdzakelijk (maar niet enkel) met een niet-westerse migratie achtergrond

(Italië, Marokko, Turkije) 

▪ Hoofdcoach (boksende hart): oud-olympisch atleet (Marokkaanse
roots)

“Iets betekenisvol organiseren voor jongeren“



6  COACHING DIMENSIES

HAUDENHUYSE, R. (2012). THE POTENTIAL OF 
SPORTS FOR SOCIALLY VULNERABLE YOUTH. 
DOCTORAL DISSERTATION 

1. Welzijnsgericht waarnemings-
vermogen

2. Motivationeel klimaat
▪ mastery – performance

3. Autoriteitsrelatie
▪ having authority without being authoritative

▪ ook mbt sport (!)

4. Socio-psychologische vaardigheden
▪ groep; sociale omgeving (!) 

5. Gehanteerde sportmodel
▪ spel, plezier, breed sport-specificiek

bewegingsaanbod, 

▪ kansenbiedend (competitie)

6. Cultureel kapitaal
▪ eigen levenstraject

▪ leefwereld affiniteit en afstand



IDENTITY 
INTEGRITY





▪ kortere duur

▪ 6 workshop-sessies ipv 10 weken

▪ minder intensieve groeps en persoonlijke begeleiding

▪ geen weekend

▪ geen bokszaal (en ring)

▪ geen contact met ouders



▪ Doelstelling 1: deelnemers hebben inzicht in basistechnieken en -principes van 
Olympisch boksen en kunnen deze op een veilige en verantwoorde manier 
toepassen binnen een oefensetting van een boksactiviteit.

▪ Doelstelling 2: deelnemers kunnen op het eind van lessenreeks een deel van een 
boksles aanbieden op recreatief niveau. Hierbij kunnen de deelnemers 
gebruiken maken van didactisch spel en sport materiaal om op een leuke, 
laagdrempelige en veilige wijze anderen te laten kennismaken met de bokssport.

▪ Doelstelling 3:  Deelnemers zijn geprikkeld om na hun traject in 
gemeenschapsinstelling op een georganiseerd wijze aan boksen of sporten te 
doen, en dit binnen een ruimer perspectief van zinvolle vrijetijdsbesteding.

▪ Doelstelling 4:  Deelnemers hebben een positieve sportervaring die een positief 
effect heeft op hun gedrag en sociaal re-integratie traject.



▪ maart-mei 2015 uitwerken project

▪ juni 2015 voorstelling boksaanbod door Abdel & Ibrahim

▪ video, uitleg, vragen

▪ augustus – juli 2015 12 boks-sessies van 3 uren (telkens op vrijdag)

▪ 2 bokscoaches

▪ 2 leefgroepen

▪ overleg 

▪ voorbereidend, nabespreking (evaluerend) 

▪ laatste sessie: toonmoment (les), info mogelijkheden boksen in de regio, gezonde snack

▪ juni – oktober 2015 veldonderzoek



Wat is de impact van het boksproject op het verblijf 
en het re-integratie perspectief van jongeren in een 
gemeenschapsinstelling?



▪ Onderzoeksteam (VUB)
▪ Ibrahim Emsallak

▪ Zeno Nols

▪ Rein Haudenhuyse

▪ Survey (juni 2015- sept 2015)
▪ jongeren uit 2 deelnemende leefgroepen (n: 15)

▪ jongeren uit andere niet-deelnemende leefgroepen (n: 34)

▪ valide meetschalen: selfesteem, narcisme,  fysieke agressie

▪ Participatieve observaties (juli – aug 2015)
▪ 6 maal, 2x3 uren + informele momenten

▪ veldnotities en videolog-boek (6x)

▪ Diepte-interviews (sept-okt 2015)
▪ 5x jongeren (incl. drop-out)

▪ 6x omkadering (leerkrachten, begeleiders, psycholoog)



▪ Jongeren 

▪ hebben niet allemaal een laag zelfbeeld

▪ zijn niet fysiek meer agressief

▪ zijn niet meer narcistisch

▪ hoge scores op narcisme worden bv. gelinkt aan het (her-)plegen van criminele feiten

Vaststelling 1: normale groep jongeren

Vaststelling 2: GEEN significante daling of stijging in zelfvertrouwen, fysiek agressie 
en narcisme bij de boksgroep

Vaststelling 3: GEEN significante daling of stijging in zelfvertrouwen, fysiek agressie 
en narcisme bij de non-interventie groep



▪ Boksproject = GEEN éénduidig effect?

▪ [Plaatsing = GEEN éénduidig effect?]

▪ WEL: individuele verschillen

▪ projecten hebben steeds een verschillende impact op verschillende
deelnemers

▪ verschillende startposities (ervaringen, motivaties, trajecten), verschillende 
uitkomsten!

▪ projecten zijn geen dingen die ‘werken’ of ‘niet werken’





▪ Gemiddelde scores van groepen verhullen complexe processen en 
effecten van Slagkracht boks-project

▪ Meer inzicht verwerven op welke wijze sport-project binnen 
specifieke setting (zoals bv. een gemeenschapsinstelling) impact 
heeft op individuele deelnemers

=> kwalitatief onderzoek



“Het was de eerste keer na 15 jaar dienst dat ik daarmee geconfronteerd 
werd. Eigenlijk verschoot ik van bepaalde jongens omdat ik dat er niet in 
gezien had dat zij dat op die manier zouden kunnen. Dan zie je 
sommigen die wat meer teruggetrokken zijn ineens van ‘hier ben ik’. Dat 
was wel frappant.”

(leerkracht, campus de Markt)



▪ Opvallend positief, ‘verrast’ 

▪ Positieve bijdrage tav doelstellingen

▪ Unieke ‘ sociale context’ voor zowel jongeren als begeleiders

▪ uit de comfort zone

▪ andere rol opnemen, leiding geven, rollen ‘omdraaien’

▪ verborgen kwaliteiten bij jongeren

▪ ervaringsgericht leren (voelen wat het is om in de schoenen van lesgever te 
staan)



1. Abdel & Ibrahim
combinatie
kennis en nabijheid leefwereld jongeren
‘etniciteit’

2. Begeleidersaanpak
respect, aandacht, ruimte & rust, humor 

3. Wijze waarop boksen aangeboden/beoefend werd
spel, plezier, techniek

4. Aanvullende activiteiten 
lesgeven aan elkaar (toonmoment)
groepsactiviteiten



“Ik vond dat wel een goede wisselwerking tussen die twee. En het 
leeftijdsverschil vind ik ook wel goed. De jongeren hebben iemand om 
naar op te kijken, want Abdel heeft gewoon al heel wat bereikt in de 
bokswereld. Maar langs de andere kant hebben ze ook een Ibrahim, 
waarmee ze zich kunnen identificeren. Voila.”

(leerkracht, campus de Markt)



“Wat ze ook goed deden was dat ze rust konden brengen en dat lukt bij 
ons jongens. Dat viel me telkens op wanneer ik op dienst stond. Ik ging 
om kwart voor twaalf naar daar en dan deden ze nog een nabespreking. 
Het was dan echt muisstil! Als wij bijvoorbeeld bij het eten vragen om 
een minuut stil te zijn, dan is dat al moeilijk. Maar daar deden ze dat 
goed.”

(groepsbegeleider, campus de Markt)



“Eigenlijk ook de activiteiten die er rond hangen, de
opwarmingsactiviteiten was vaak een beetje in het kader van
ervaringsleer. Dan ging het vaak over op elkaar vertrouwen, samen
werken en zo van die dingen. En ook het aan elkaar lesgeven zorgde
ervoor dat toch de jongens naar elkaar toe respect moeten opbrengen.
En ook kunnen zien hoe vervelend het is al er niet naar de lesgever
geluisterd wordt.”

(leerkracht, klastitularis campus de Markt)





Projecten blijken oorspronkelijk succesvol te zijn, maar behalen veel minder of zelfs 
geen resultaten bij herhaling in andere omstandigheden en met andere medewerkers: 

➢charismatische opvoederfiguur/coach

➢veel grotere inzet van het personeel/vrijwilligers dat doordrongen is van een 
pioniersmentaliteit,

➢uitzonderlijke goede samenwerking

➢jongeren ondervinden respectvolle aandacht

Walgraeve, L. (2012) Jeugddelinquentie in perspectief 


