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Opzet 

 

In oktober 2016 vroegen Paul Beloy en Frank Van Laeken aandacht voor racisme in het 
voetbal, met hun boek “Vuile zwarte!”. Aan de hand van sprekende voorbeelden toonden 
ze aan hoezeer racisme in het voetbal nog leeft. Ze formuleerden elf aanbevelingen om 

racisme concreet aan te pakken. Hun boek maakte duidelijk dat er dringend een versnelling 
hoger moet geschakeld worden om racisme niet alleen met goede bedoelingen, maar ook 

met concrete daden terug te dringen. 
 

Ook bij andere sporten speelt racisme te vaak spelbederver. Sport heeft een enorm 

potentieel om mensen te verbinden. Om dit potentieel volop te benutten, kunnen we niet 
om een effectieve aanpak van racisme heen. Des te meer omdat racistische voorvallen 

nazinderen. Racisme in de sport laat sporen na, tot ver buiten de sportvelden. 
 

Het zijn aanleidingen voor ORBIT West-Vlaanderen en ORBIT vzw om op dinsdag 21 maart 
2017, internationale dag tegen racisme, sport en racisme van alle kanten te belichten. Van 
de professionele sporters tot de jeugdreeksen, racistisch gedrag van sportbeoefenaars, 

scheidsrechters, trainers, supporters, ouders, bij de wedstrijdselectie, de doorstroming van 
talenten, het personeels- en vrijwilligersbeleid, enz. We gaan met jou na hoe we racisme uit 

de sport kunnen halen. 
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Programma 
 
 

9:00 Onthaal 

  

9:30 Welkomstwoord 

  

9:35 
prof. Jeroen Scheerder en Joris Corthouts (KU Leuven) 

presenteren hun onderzoek over zwarte voetbalspelers uit 
de eerste klasse van het Belgische voetbal. 

  

10:20 
Paul Beloy (ex-speler van Beerschot) en Frank Van Laeken 
(journalist) stellen de voornaamste conclusies van hun 

boek voor. 

  

11:05 Koffiepauze 

  

11:20 Drie werkwinkels 

  
• Wim Poelmans (Les Gazelles de Bruxelles vzw) 

begeleidt een werkwinkel over hoe sportclubs 

onbewuste drempels voor de participatie van 
mensen met een migratieachtergrond kunnen 

wegwerken. 

 
• Paul Beloy vertelt hoe sportclubs via community 

building racisme kunnen keren. 

 
• Oscar Coppieters (City Pirates Antwerpen) geeft 

een inspirerende werkwinkel over de rol van ouders 
in sportclubs. 

 

12:30 

Panelgesprek met Shaju Hendrickx (moderator), Jeroen 

Scheerder, Wim Poelmans, Paul Beloy en Oscar 
Coppieters. 

  

13:15 Einde en broodjesmaaltijd 
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Samenvatting van het verslag 
 
 

• Racisme kan heel subtiel zijn. Het komt voor in alle sporten, niet alleen in het voetbal. 
De reden waarom het misschien meer voorkomt in het voetbal, zou kunnen liggen 

aan de kracht van het getal en aan het veelvuldig gebruik van alcohol door 
supporters.  

 

• In de eerste klasse van het Belgische voetbal is sprake van een 
oververtegenwoordiging van zwarte spelers, des te meer op aanvalsposities. Bij 

leidinggevende posities op en naast het veld – spelverdeler, aanvoerder, trainers, 
bestuurlijke functies – trainers- en scheidsrechters- en sportwetenschappen-

opleidingen is er echter sprake van een sterke ondervertegenwoordiging. Vorming en 
opleiding  - en de bekendmaking van het bestaande aanbod – is aangewezen. 

 
• Om de toegang van mensen met een migratiegeschiedenis tot sportclubs te 

verbeteren, dienen we bewust te worden van de (onbewuste) vooroordelen die 

spelen in ons brein. We kunnen ons brein trainen, onder meer via een representatieve 
keuze van de beelden die we als organisaties in onze publicaties zetten en via 

ontmoeting. Ook de organisatiecultuur van sportclubs, die vandaag meestal meer 
gericht is op een monoblanke samenleving dan op de huidige superdiversiteit, dient 
in vraag gesteld te worden. 

 
• Er zijn verschillende mogelijkheden om racisme in de sport aan te pakken; 

 
o time-outs tijdens de wedstrijd 
o vorming en opleiding voor trainers en ouders 

o Wanneer racistische voorvallen zich voordoen tijdens wedstrijden kan de club 
kiezen de betrokkenen (spelers, ouders…) 24 uur te laten kalmeren, vooraleer 

men de situatie bespreekt. 
o symbolische acties met supporters 

o een centraal meldpunt  
o een community werking uitwerken 
o competitievoetbal pas na de leeftijd van 10 jaar organiseren 

o financiële sancties van de overheid tegen sportclubs die discrimineren 
o “silence days” – 1 dag per jaar wedstrijden spelen zonder aanwijzingen van 

trainers of aanmoedigingen van supporters 
 

• Via een duurzame, verankerde community werking kunnen sportclubs veel 

betekenen voor de wijk en de samenleving. 

o Jongeren uit het (beroeps)onderwijs kunnen korte jobs krijgen binnen de 

sportclub om ervaring op te doen 
o Kortgeschoolden uit de sociale sector kunnen ingeschakeld worden, bijv. om 

tribunes schoon te maken tijdens de training van de eerste ploeg.  

o Contact met de buurtbewoners (buurtfeest, praten over overlast…) versterkt 
de betrokkenheid van de buurt bij de sportclub.  

o Accommodatie van sportclubs kan ter beschikking gesteld worden van 
wijkbewoners/organisaties 

 
• Sommige sportclubs werken met een lokale ombuds-persoon die de link maakt tussen 

de club en de ouders. 

 
• Het is financieel interessant voor sportclubs om aan “klantenbinding” te doen bij 

jongeren, ook bij jongeren met een migratiegeschiedenis. 
 
 
 



4 

 

 

1. Welkomstwoord 
 

Na een korte voorstelling van ORBIT blikte Thomas Peeters (ORBIT vzw) terug op een vorige 

netwerkdag rond subtiel racisme: racisme is soms overduidelijk, maar kan ook heel subtiel zijn. 
Ook in de sport is dit zo. Wie informatie opzoekt over sport en racisme op google komt al snel 

bij voetbal uit. Racisme in het voetbal is wellicht het meest gemediatiseerd en het meest 
zichtbaar. Wie het maatschappelijke klimaat bekijkt, kan echter niet anders dan vaststellen 

dat racisme in opmars is. Er is steeds minder schroom om racistische opmerkingen te maken. 
Hoewel het weinig onderzocht is, zou het verwonderlijk zijn dat racisme niet in andere sporten 
dan voetbal aanwezig is. We kunnen het vergelijken met het debat over religie in de 

publieke en private ruimte: een levensbeschouwing of religie kan men niet zomaar 
achterlaten op de kapstok 

wanneer men het huis verlaat. Zo 
is het ook voor vooroordelen, die 
men mee neemt wanneer men 

naar de sportclub gaat. ORBIT 

past voor een aanpak van 

racisme die de wereld opdeelt in 
racisten en niet-racisten. Racisme 
zit in elk van ons, we hebben een 

verantwoordelijkheid om eraan 
te werken. Vandaag gaan we 

vanuit dit perspectief aan de 
slag, en gaan we op zoek naar 

antwoorden: hoe halen we 
racisme uit de sport? 
 

 

2. Voetballers met een zwarte huidskleur in de eerste klasse van het 
Belgische voetbal 

 
Sprekers: Jeroen Scheerder en Joris Corthouts 

Verslag: Thomas Peeters 

 
Sport wordt vaak gezien als middel om vele kwalen in de samenleving te verhelpen. Sport 
kan inderdaad die rol spelen en ontmoeting stimuleren. Eind jaren 90 voerde Jeroen 

Scheerder een onderzoek naar patronen over de positie van zwarte voetbalspelers in de 
Belgische eerste klasse. Daaruit bleek dat zwarte spelers vaker op bepaalde posities gezet 

worden. Joris Corthouts, student van Jeroen Scheerder, herhaalde dit onderzoek in 2017. 

 
Vlaanderen en België hebben al lang ervaring met zwarte spelers. De eerste speler, Mokuna, 
streek neer in 1957. Belgisch Congo, en later Congo en Zaïre, was hoofdleverancier van 
zwarte spelers. De toestroom was redelijk stabiel, tot Mobutu vanaf 1966 besliste dat er geen 

spelers meer zouden komen. Vanaf de jaren 80 nam het aantal zwarte spelers opnieuw toe.  
 
Wanneer we het aantal zwarte spelers in de eerste klasse bekijken, is er sprake van een 

oververtegenwoordiging, vergeleken met de aanwezigheid van mensen met een zwarte 
huidskleur in de samenleving. Ook in Europa is het fenomeen bekend en zouden we over een 

vorm van neo-kolonisatie kunnen spreken: zwart voetbaltalent wordt voor een deel uitgebuit. 
Afrikaanse spelers willen een carrière uitbouwen in Europa, maar komen vaak bedrogen uit. 

 
Om dit onderzoek te voeren, baseerden Jeroen en Joris zich op de centraliteitstheorie: 
teamsporten hebben een speler nodig die centraal staan – letterlijk centraal op het veld, 

maar ook centraal in het aansturen van het spel. In het voetbal is dit de spelverdeler. De 

vaststelling is dat in het multiraciale georganiseerde sporten de centrale rol (spelverdeler) 
vaak door mensen met een blanke huidskleur vervuld wordt, en uitvoerende rollen 
(aanvallers bijv.) meer door mensen met een zwarte huidskleur.  
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Er speelt daarbij ook een fenomeen van pushing en stacking: al dan niet bewust vertonen 
trainers, managers en makelaars een vorm van stereotiep gedrag. Ze zijn zeer selectief over 
wie ze op welke plaats positioneren: “een zwarte speler zetten we omwille van vermeende 
kenmerken als snelheid, explosiviteit, kracht… beter op aanvallende posities dan in doel of als 

verdediger.”  
 

 
 

Jeroen Scheerder en Joris Corthouts voerden geen onderzoek naar de rol van 
prestatierelevante fysieke verschillen tussen groepen mensen. Ze keken eerder naar de 
culturele praktijken: bepaalt een vorm van determinisme dat bepaalde mensen toegang 

hebben tot bepaalde sporten, en andere niet? Uit Ze stellen vast dat zwarte mensen maar in 
een beperkt aantal internationale sporten kunnen uitblinken: American football, baseball, 

basketbal, boksen en voetbal. Blanken hebben vaak veel meer kansen, zowel op het veld als 
ernaast. Bij atletieksport blijkt ook een vorm van bewuste of onbewuste selectie te gebeuren: 

bepaalde kenmerken – snelheid, lenigheid… - worden vlugger toegeschreven aan bepaalde 
groepen. Dit is een vorm van stereotiep denken. 
 

De doelstelling van het onderzoek van Joris Corthouts was de bevindingen van Jeroen 
Scheerder te gaan, 20 jaar later, met een bijkomende focus op het seizoen 2015-2016. We 

zetten de voornaamste vaststellingen op een rij:  
 

• In 20 jaar is er een toename geweest van het aantal spelers met een zwarte 

huidskleur. 
 

• Er is nog altijd sprake van een oververtegenwoordiging van spelers met een 
Afrikaanse nationaliteit in de eerste klasse (14% in de eerste klasse tegenover 2% in de 
samenleving). Dit bevestigt dat er een klein aantal sporten zijn waarin zwarte mensen 

kunnen uitblinken. 

 

• Het valt op dat zeer weinig Zwart-Afrikanen doelman zijn (1% van de zwarte spelers).  
 

• Bij de aanvallers is er sprake van een oververtegenwoordiging (47% van de zwarte 
spelers). Naast het aantal doelpunten is origine de meest doorslaggevende 
variabele. 

 
• 3 op 16 aanvoerders waren zwart (19%). Dit is niet slecht, maar wel een 

ondervertegenwoordiging als men de globale cijfers van zwarte spelers (Afrikaanse 
nationaliteit en Afrikaanse afkomst) in de eerste klasse bekijkt (28%).  
 

• In 2015-2016 was er op één uitzondering na geen trainer met een andere huidskleur 
(trainer van Algerijnse afkomst). 

 



6 

 

• In 2015-2016 waren alle scheidsrechters blank. Ook bij de bestuurlijke functies 
(voorzitters, CEO/manager, technisch directeurs) zijn er zeer weinig mensen met een 
andere huidskleur. Alle voorzitters en technische directeurs zijn blank, bij de 
CEO/managers zijn er twee mensen van Aziatische afkomst. De touwtjes zitten nog 

altijd duidelijk in blanke handen. 
 

Jeroen Scheerder ziet een belangrijke rol weggelegd voor vorming en opleiding. Hij stelt ook 
vast dat hij veel genuanceerder over het onderzoek moet praten dan 20 jaar geleden. Dit 
zegt misschien iets over polarisatie in de samenleving, met een vorm van populisme, dat 

maakt dat je bepaalde standpunten anders moet brengen. Hij ziet ook dat in zijn 
sportwetenschappen-colleges aan de KU Leuven nooit studenten met een zwarte huidskleur 

geweest zijn. Dit is wellicht niet eigen aan de KU Leuven. Deze vaststelling is verwonderlijk 
omdat men vaak spreekt over de aanleg van zwarte mensen voor fysieke activiteiten. Ook 

voor trainer- en scheidsrechtersopleidingen en bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond zelf 
zijn er nauwelijks zwarte mensen aanwezig.  
 

Dit zijn louter vaststellingen. De redenen zijn voorlopig niet onderzocht: is dit een institutioneel 
gegeven, ligt het aan de zwarte mensen zelf, aan mensen met een blanke huidskleur, aan 

de selectiemechanismen van makelaars, aan de posities waarvoor zwarte spelers zich 
manifesteren? Er zou meer kwalitatief onderzoek nodig zijn (interviews, focusgroep…) om 
deze vaststellingen verder uit te diepen. Het onderzoek zou voorts op het niveau van de 

amateurreeksen moeten gevoerd worden en vergeleken worden met de situatie in andere 
Europese landen.  

 
Om het volledige onderzoek te raadplegen, zie  
http://faber.kuleuven.be/BMS/formulier33.html  
 

3. Voorstelling boek “Vuile zwarte!” 
 

Sprekers: Paul Beloy en Frank Van Laeken 
Verslag: Jasmine Huttener, ORBIT nationaal 

 

 
Bij het begin van de voorstelling gaven Paul en Frank 

enkele getuigenissen van racisme in het voetbal: 
  

• een banaan die naar Paul’s hoofd gegooid 

werd in de jaren 70 - Vandaag is de kans 

groot dat dergelijke voorval in de media 

komt, zeker wanneer dit in de eerste klasse 
gebeurt. Toen was dit niet het geval. 

 
• oerwoudgeluiden in een Italiaanse pub 

tijdens België-Italië (EK 2016).  

 
 

Uit een enquête van het voetbalblad fan bleek ook 
het volgende: 
 

• ¼ van de ondervraagden vindt racisme niet 
erg  

 
• 1/7e doet mee aan racistische uitspraken  

 

• ¼ vindt racisme niet oké  
 

De getuigenissen en de enquête tonen dat er nog 
veel racisme heerst in het voetbal. Zelfs meer dan 

wat er gerapporteerd wordt. Het komt overal in het 
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voetbal voor: bij profs, jeugd, trainers, op het veld… Vaak hebben mensen de gedachte 

‘onze zwarte, goede zwarte; hun zwarte, vuile neger’ 
 
Ter navolging van Jef Brouwers, zouden we de samenleving kunnen voorstellen als een 

ladder: iemands positie op de ladder weerspiegelt iemands positie in de maatschappij. Een 
zwarte voetballer die meespeelt in de eerste klasse staat waarschijnlijk hoog op deze ladder. 

Die positie moet hij ook na zijn carrière proberen te behouden.  
 
Jef Brouwers stelt voorts dat iedereen een racist is. Racisme werkt als een natuurlijke reflex. In 

onze hersenen vormen we ons stereotypen over mensen Wanneer we een bekende 
tegenkomen gaan we dan ook heel anders reageren dan bij een onbekende. We hebben 

schrik van het onbekende. In onze maatschappij is het steeds minder vanzelfsprekend 
geworden om onbekenden te leren kennen. Ook de media draagt haar steentje bij aan 

deze stereotiepe beelden.  
 
Men hoort soms dat racisme vooral in het voetbal voorkomt, minder in andere sporten. Paul 

en Frank denken dat dit onder meer komt door de macht van het getal: het is een zeer 
populaire sport. Ook alcohol speelt een belangrijke rol. 
 
Wat gebeurt al om racisme aan te pakken? 
 

• De voetbalbond wil enkel sensibiliseren. Er zijn echter ook andere acties nodig, zoals 
preventie. 

• Op andere niveaus is er zeer weinig aandacht. Dit ligt deels aan de versnippering van 
de bevoegdheden: er zijn 3,5 ministers van sport. De aanpak zou gecoördineerd 
moeten worden op federaal niveau. Federaal is echter geen enkele minister voor 

sport bevoegd. 
 

Op nationaal en internationaal vlak is er enorm veel verschil. In Oost-Europese landen is men 

zeer tolerant voor racistische spreekkoren. Engeland is dan weer veel strenger en effectiever: 
een racistisch voorval wordt bijna altijd onderzocht en kan zelfs tot een schorsing leiden.  
 
11 suggesties 

 

1. Maak het mogelijk om een time-out aan te vragen. Leg bij elk racistisch incident 
consequent de wedstrijd stil 

 
De time-out zou duidelijk aantonen dat er iets gebeurd is. Tijdens deze time-out kan men een 

gesprek hebben met de scheidsrechter om het voorval te bespreken. Achteraf wordt deze 
time-out en het gesprek in het scheidsrechters-verslag opgenomen. Dit is belangrijk: behalve 

in de eerste klasse, waar televisiebeelden ingeroepen kunnen worden, houdt de bond 
immers alleen maar rekening met wat in het scheidsrechters-verslag staat. 
 

2. Stap zelf van het veld als je te diep gekwetst bent door de uitlatingen. Stap van het 
veld uit solidariteit met je medespeler. 

 
Dit voorstel werd afgeleid uit het idee van Lilian Thuram, een ex-voetbalspeler die zich inzet 

tegen racisme en opteert voor een collegiale en solidaire aanpak. Dit is een zeer drastische 
en organisatorisch moeilijke suggestie: de match moet dan opnieuw gespeeld worden, een 
nieuwe datum vastgelegd worden…  

 

3. Laat de trainers hun verantwoordelijkheid opnemen 
 
Ook trainers moeten hun steentje bijdragen in de strijd tegen racisme. Daartoe moeten we 
hen meer middelen, tools, mogelijkheden,… en opleiding aanbieden zodat zij ook iets 

kunnen ondernemen. Vlaams minister van Sport Muyters staat achter een betere 
ondersteuning van de trainers. 

 

4. Betrek de Twaalfde Man actiever bij de wedstrijden én bij de clubwerking 
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Bij elke match zouden symbolisch twee supporters samen met hun ploeg oplopen, en de 
spelers van de tegenpartij groeten. Die supporters vertegenwoordigen de Twaalfde Man van 
hun club. Dit werkt op twee manieren:  

 
• Enerzijds geef je de twee supporters een onvergetelijke ervaring  

• Anderzijds kun je naar de groepsgeest en het belang van de Twaalfde man verwijzen 
bij eventuele rellen  

 

5. Installeer een meldpunt op de voetbalbond 
 

Om een melding van racisme in het voetbal te maken, moet je een aangetekend schrijven 
naar de CEO van de voetbalbond sturen. Weinig mensen beginnen hieraan. Frank en Paul 

stellen voor om een centraal oproepnummer op te richten. Deze klachten kunnen dan onder 
andere doorgestuurd worden naar UNIA. UNIA is te vinden voor dit voorstel, maar wil dit 
graag opentrekken naar andere sporten.  

 

6. Nee tegen geldverslindende campagnes zonder concrete opvolging 
 
Er zijn wel vele campagnes die het racisme in de sport tegengaan. Vaak is de inzet éénmalig 
en wordt er te weinig mee gedaan. Dit is een vorm van window-dressing. 

 

7. Investeer in community werking 
 
Voetbal is een sport die mensen samen brengt en waar ze samen dingen beleven. Zo zetten 
bijvoorbeeld anderstaligen vaak hun lessen Nederlands om naar de praktijk wanneer ze 

voetbal gaan kijken of spelen. Voetbal biedt met andere woorden toekomstmogelijkheden. 
Sommige Belgische clubs zetten hier al hard op in, maar in vergelijking met andere 

buitenlandse clubs is dit nog zeer minimaal.  

 

8. Durf als overheid in te grijpen en clubs te sanctioneren 
 
De stad Gent is hier een goed voorbeeld van: ze besloten geen financiële middelen meer 

toe te kennen aan een club die discrimineerde, en ondanks gesprekken haar aanpak niet 
veranderde. De club is daarom moeten stoppen. Daarna werd een nieuwe club opgericht 

met een betere werking. Niet enkel op lokaal vlak moeten er dingen veranderen; ook de 
overheid en de sportbonden moeten correct optreden. 
 

9. Geef ouders een opleiding en organiseer één keer per jaar een “silence day” 
 

Ouders kunnen uitgenodigd worden om met het schoolrapport naar de training te komen. 
Afhankelijk van de resultaten kunnen er sancties volgen, zoals verplichte huiswerkbegeleiding 
voor de training; wie niet naar de huiswerkbegeleiding komt, zit op de matchdag op de 

bank. 
  

VC Groot Dilbeek heeft ook een interessant initiatief: jaarlijks organiseert de ploeg een 
“silence day”. De match verloopt zoals gewoonlijk. Alleen mogen de toeschouwers de 

spelers niet aanmoedigen en mag de trainer geen aanwijzingen geven. Tot nu toe wil de 
voetbalbond dit echter niet doortrekken naar haar algemene werking. 
 

10. Stel competitief voetbal uit tot na de tiende verjaardag van het kind 
 

Kinderen zijn nog te jong om veel druk te ervaren. Voetbal zou voor de leeftijd van 10 jaar 
vooral moeten draaien om plezier maken en om lichamelijke ontwikkeling, minder om 
competitie. Dit gebeurt al: voor jonge spelers organiseert Club Brugge voetbalwedstrijden 

waar de spelers van de verschillende ploegen gemengd worden. Daardoor verminderen of 
fanatieke (racistische) commentaren langs de zijlijn. 
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11. Breng het jeugdvoetbal samen onder één koepel 
  
Jeugdvoetbal zit te verspreid over verschillende niveaus (KBVB en KVV). Het zou ook beter zijn 
voor de werking en de jongeren zelf om alles onder één koepel te bundelen. Momenteel zijn 

er op federaal niveau onderhandelingen bezig om dit te bekomen.  

 

4. 3 werkwinkels 

A. Drempels voor de participatie van mensen met een 
migratieachtergrond 

 

Spreker: Wim Poelmans 
Verslag: Thomas Peeters 

 
Wim Poelmans overliep 3 onbewuste drempels die een rol spelen om mensen met een 
migratiegeschiedenis aan te trekken bij sportclubs  
 

1) Ons brein 
 
Ieder van ons heeft een stuk racisme in zich. Dit valt onder meer te begrijpen door de structuur van 
onze hersenen.  
 

• De amygdala registreert prikkels van de omgeving en bepaalt of de situatie al dan niet 
bedreigend is 

• De cortex bepaald of een situatie een conflictsituatie is 
• De prefrontale cortex onderdrukt vooroordelen. 

 
Alcohol heeft invloed op de werking van de prefrontale cortex. Dit is één van de verklaringen voor 
racistisch gedrag door bepaalde supporters. 
 

 
Oplossingen 

 
De eerste stap om aan deze drempel te werken, is zich bewust te worden dat we vooroordelen 
hebben. We kunnen ons brein trainen: 
 

• Wim gaat soms in de trein naast mensen zitten waar hij spontaan niet naast zou gaan 
zitten. 
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• Het is bewezen dat mensen die net voor het slapengaan foto’s zien van vrouwen die 
goed zijn in wiskunde, ook later een positiever oordeel vellen over de competentie van 
vrouwen voor wiskunde. 
 

• Les gazelles de Bruxelles let op de foto’s die ze publiceert: de club wil de verscheidenheid 
in beeld brengen. Welk beeld geeft het immers als je alle Marokkaanse leden op één foto 
zet? Of alleen blanke leden? 

 
• De club merkt dat leden van bijv. oorlogsgebieden soms samenklieken. Dit is logisch. De 

club probeert de leden met elkaar in contact te brengen.  
 

 
 

2) De organisatie 
 
De manier waarop sport georganiseerd wordt, staat soms in de weg van participatie van mensen 
met een migratieachtergrond. Als er al een mix aanwezig is in een sportclub, voelen mensen met 
een andere afkomst zich meer welkom. Vele organisaties zijn echter historisch gezien mono-blank 
georganiseerd. Opnieuw is het belangrijk zich daarvan bewust te worden. 
 

Oplossingen 
 

• De Beerschot atletiekclub, een oude atletiekclub in het Kiel (Antwerpen) zag haar wijk 
verkleuren. De eigen werking bleef echter blank en had steeds minder leden. Vanuit deze 
vaststelling zocht de club contact met organisaties in de wijk die werken met mensen met 
een migratieachtergrond: OCMW’s, buurtwerking, enz. Vandaag draait de club weer 
goed. Dit voorbeeld toont dat samenwerkingsverbanden met partnerorganisaties 
belangrijk zijn.  
 

• Er kan ook aan beeldvorming gewerkt worden: welk beeld hebben we van elkaar? We 
kunnen verbindend spreken. Wim spreekt daarom graag van “onze lopers” om het over 
de leden te hebben. In de vaak gehoorde “we willen wel, maar ze komen niet” zit al een 
vorm van wij-zij-denken vervat. 
 

• Elke crisis is een kans: het feit dat het ledenbestand daalt of er te weinig trainers zijn, enz. 
kan aangewend worden om het beschikbare talent op te sporen. 
 

• Quota hebben hun nut al bewezen, maar Wim gelooft eerder dat men de hoofden warm 
moet maken om een club “toekomst-proof” te maken. 
 

3) De cultuur van de club 
 
Het is belangrijk de organisatorische cultuur bespreekbaar te maken.  
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• De club kan ervoor kiezen om een “enabling niche” te worden. Dit kan…  

 
o door de positieve effecten van sport op het lichamelijk en mentaal welzijn volop in de 

markt te zetten  
o door zo laagdrempelig mogelijk te werken – bijvoorbeeld door flexibel om te gaan 

met taal, lidgeld tot het minimum te beperken en dit te compenseren met andere 
middelen 

o door participatief te werken: Les Gazelles de Bruxelles vraagt geregeld aan haar 
leden welke activiteiten ze willen. 

o door gestructureerd te zijn: er moet duidelijkheid zijn over de regels en de afspraken: 
wees hard voor overschrijdend gedrag, maar zacht voor leerfouten. 

o Door eerst en vooral welzijn centraal te stellen, en dan pas competitie. In vele clubs is 
dit omgekeerd. Een deelnemer merkte echter op dat een sportclub geen 
welzijnsorganisatie is.  

o Door succeservaringen te delen 
 

B. Racisme keren via community building bij sportclubs 

 
Spreker: Paul Beloy 

Verslag: Geert Dedecker, ORBIT West-Vlaanderen 
 

• Paul Beloy vertelde over de ‘community werking’ die hij vroeger coördineerde bij 

voetbalclub Beerschot. De bedoeling was jonge mensen te laten participeren in een 
groter gebeuren dat hen aanspreekt. 

 
• Een aantal mogelijkheden die hij daar uitprobeerde en (met succes) organiseerde: 

 

1. Jongeren inschakelen uit het (beroeps)onderwijs.  
 
Welke ‘jobs’ kun je hen aanbieden? Op het veld, in het restaurant, in de 
cafetaria…  

� In het restaurant kunnen bijvoorbeeld leerlingen van de hotelschool 
stage doen (in plaats van ‘hostessen’ in te huren). Ze leren er ‘hoge 
gasten’ ontvangen, functioneren als ober, draaien mee in een 

geheel waar ze in geïnteresseerd zijn en waar ze achteraf kunnen 
mee ‘uitpakken’… 

� Jongeren uit het BUSO kunnen mee doen in het onthaal. Dat is voor 
die gasten een ongelofelijke ervaring.  

� Jongeren van de afdeling ‘kantoor’ kunnen mee helpen in de 
administratie en op het secretariaat. 

� Jongeren uit de buurt kunnen mee helpen op de parking als 
parkeerwachter. 

� Jongeren uit de buurt met rijbewijs kunnen rondrijden met busjes om 

de toeschouwers af en aan te voeren naar de match. 

� Jongeren kunnen drankbonnetjes verkopen, en leren zo met geld 
omgaan, een kassa bijhouden… 
 

Zo had Paul Beloy een 40 à 50 jonge gasten uit de buurt en uit de scholen, die 
hij elk weekend kon inschakelen. 

 
2. Kortgeschoolden uit de sociale sector inschakelen.  

 
Daarvoor akkoorden sluiten met organisaties die bv. aan trajectbegeleiding 

doen.  

 
� De tribunes kuisen en onderhouden terwijl de spelers van de eerste 

ploeg trainen. Het werk van die mensen wordt dan ineens interessant 
omdat ze hun idolen aan het werk zien terwijl zij zelf aan de slag zijn. 
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Ze kunnen een ‘verhaal vanuit de club’ meebrengen naar huis. Hun 

job wordt interessanter, ze zijn ‘iemand’… 
 

3. De buurtbewoners erbij betrekken. 
 

� Regelmatig met hen gaan praten. Van het ‘nadeel’ in de buurt van 
het stadion te wonen een ‘voordeel’ maken.  

� Goed communiceren over wat te gebeuren staat. 
� Begrip opbrengen voor de overlast die dit regelmatig met zich 

meebrengt, en kijken hoe dit aangepakt kan worden. 
� Spelers van de eerste ploeg uitnodigen op een buurtfeest. 
� De buurtbewoners gebruik laten maken van de accommodatie van 

de club voor hun wijkfeest, de vergadering van hun werkgroep of 
feestcomité… 
 

4. Samenwerken met grotere organisaties en instanties uit de stad, de 
provincie… 
 

� Veel locaties en accommodaties van een sportclub staan de grootste 
tijd léég en blijven ongebruikt, terwijl ze in feite heel aantrekkelijk zijn 
voor veel mensen. Waarom ze niet gebruiken om bv. lessen 

Nederlands te geven? 
� Schakel daarbij de stad of de gemeente in, en wijs hen op hun 

verantwoordelijkheid. Veel van het geld dat ze aan de club 
spenderen is gemeenschapsgeld, ons geld dus – de gemeenschap 
mag daar iets voor terugvragen. 

 
 

 

5. Groot belang van sleutelfiguren en brugfiguren in en rond de club. 
 

� Ook daarvoor zijn ‘talentscouts’ nodig. Wie is een bekend gezicht in 

de club, een ‘clubicoon’? Wie is een verbindende figuur, wie kan 
mensen aan zichzelf en aan de club binden?  

� Brééd leren kijken in dat speurwerk. Niet steeds weer in de kleine 
vijver vissen van wie nu al bij het ‘clubje’ binnen de club behoort… 

� Die sleutel- en brugfiguren moeten een duidelijke functie en opdracht 
krijgen; je moet ze verantwoordelijkheid geven, hen ‘serieus nemen’ 
en een billijke financiële vergoeding voor hen voorzien. 
 

6. Groot belang van een werking die al bestaat en goed draait ook structureel 
te verankeren in de globale clubwerking.  
 



13 

 

� Dan is er geen weg terug. Zie wat in Beerschot gebeurd is: ineens lijkt 

community building voor de clubleiding niet meer zo belangrijk – de 
‘ambities van de club’ liggen elders. Paul Beloy wordt ontslagen en 
de ‘community werking’ wordt stilletjes onder de groene mat 

geveegd… 
 

7. Er moet veel meer gewerkt worden door, voor en met (jonge) mensen. 
 

� De bedoeling is om ze als ‘toevallige’ supporter mee te betrekken in 

het grotere verhaal van de club; er voor te zorgen dat ze een 
verbinding krijgen met de club, maar ook met de groep, de buurt, de 

ruimere gemeenschap van stad of gemeente, met de ‘grote’ 
maatschappij…zo winnen ze aan zelfwaarde-gevoel, zijn ze iemand, 

hebben ze een doel om voor te leven. 

C. De rol van ouders in sportclubs. 

 
 

Spreker: Oscar Coppieters 
Verslag: Caroline Demeester, ORBIT West-Vlaanderen 

 

• Gekregen documenten:  
- Piratenbrochure: infobrochure voor ouders met visie, missie, locaties, hoe 

ouders kunnen steunen, extra activiteiten buiten voetbal, studiebegeleiding, 
reglement, … 

- Voorbeeld van een ‘contract’ dat ouders dienen te tekenen met drie 

onderwerpen: gelijkwaardigheid, respect en engagement. 
 

• City pirates wil alle kinderen uit Antwerpen via voetbal competenties aanleren met 
oog voor enkele kernwaarden om ze zo kansen te bieden met perspectief op een 
betere toekomst.  

 
- Alle kinderen: meisjes en jongens, met of zonder beperkingen 

- Verschillende competenties: fietsen herstellen, djembeworkshop, huiswerkklas, 
ICT, allemaal zaken die te bereiken zijn via voetballen bij de City Pirates.  

- Er wordt geprobeerd om geen concentratieploeg te vormen.  
 

• Ze geven ouders verantwoordelijkheid  

- Vervoersproblemen 
- Weinig supporteren 

- Positieve steun geven aan hun kind 
- Voorbeeldfunctie duidelijk maken 

� Communicatie: praat met elkaar aan de lijn van het veld en via 

huisbezoeken 
- Piratenreglement 

- Ouderbrochure 
 

• Er is ook een neutrale ombudspersoon om de brug te vormen tussen de ouders en de 

club.  
• Bespreking in kleine groep van de twee van de vier casussen.  

 

Casus 1 
 

Er is een conflict tijdens een wedstrijd. Na een opstootje krijgen twee spelers een rode kaart. 

Langs de lijn verhitten de gemoederen wanneer ouders van de niet-gekleurde tegenstander 

racistische uitspraken doen (“Het is altijd hetzelfde met die buitenlanders”). De trainer van de 

tegenpartij beslist om de wedstrijd te staken en gaat met zijn ploeg van het veld.  
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Bespreking: blijf op het veld, bedaar de gemoederen, laat ouders de eerste 24u kalmeren, 

ga dan pas over tot contact leggen (24u-regels van Club Brugge). De coördinator moet de 
spelers beschermen, buiten het conflict houden maar toch de situatie duiden.  
 

Als club moet je lef hebben om niet zomaar in te gaan op elke vraag van de ouders, zeker 
als voetbal niet centraal staat. Ouders en kinderen komen immers daarvoor naar de 

voetbalclub. Mensen van de voetbalclub zelf moeten proberen zo rustig mogelijk te blijven 
en geen conflicten uit te lokken. Empathisch reageren en proberen te bemiddelen. Racisme 
is vaker te zien bij de ouders dan bij jonge spelers.  

 

Casus 2 
 

Een ouder wil graag bidden in een lege kleedkamer. Tussen de ouder, een bestuurslid en een 

ouder van een ploeggenoot ontstaat een discussie over het al dan niet openstellen van een 

kleedkamer om te bidden.  

 

Bespreking: de voetbalclub heeft een te specifiek sportief doel om bidden in een 
kleedkamer toe te laten. Misschien wordt dat nog toegelaten als een speler dat zou vragen, 

maar niet aan ouders. Ouders die dit vragen komen veeleisend over. De vraag is niet sport-
gerelateerd. Bemiddeling wordt verwacht, maar is niet gemakkelijk. 
 

Casus 3 
 

Ouders van een jeugdspeler zitten in financiële moeilijkheden en kunnen het lidgeld niet 

betalen. Ze komen op gesprek voor een eventueel afbetalingsplan of reductie in lidgeld in 

ruil voor vrijwilligerswerk. Nu blijkt dat de ouders geen Nederlands spreken en het gesprek in 

het Engels willen voeren. Maar in het clubreglement staat dat er steeds Nederlands 

gesproken moet worden.  

 

 
 
Casus 4 
 
De U11 spelen een wedstrijd tegen een ploeg waar een jongen met Aziatische roots speelt. 

De trainer van de tegenpartij is boos omdat er blijkbaar een speler van onze ploeg 

‘spleetoog’ heeft gezegd tegen die speler. Ook de mama van de speler komt verhaal halen. 
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5. Paneldebat 
 

Moderator: Shaju Hendrickx  
Sprekers; Jeroen Scheerder, Wim Poelmans, Paul Beloy en Oscar Coppieters. 

Verslag: Thomas Peeters 

 
 

• Jeroen Scheerder stelde vast dat de besturen van Belgische eerste klasseploegen zeer wit 
zijn. Er bestaat heel wat bestuur-vormelijke opleiding om mensen daarin te vormen. De 
vraag is of de aanbieder genoeg doet om dit aanbod bekend te maken naar mensen 
met een migratieachtergrond. 
 

• Daartegenover staat dat vele bestuursfuncties door vrijwilligers ingevuld worden. Volgens 
Oscar Coppieters moeten we bewust zijn dat men veel van deze vrijwilligers vraagt: het is 
niet bezoldigd en gebeurt tijdens de vrije tijd.  
 

• Is de Koninklijke Belgische Voetbalbond bezig met het thema racisme? Paul Beloy stelt 
vast dat men op de ingewikkelde structuren botst: het is moeilijk om met 3,5 ministers van 
Sport te onderhandelen. Voorts stopt racisme in het voetbal niet in Vlaanderen 
 

• We moeten niet te veel verwachten van de koepels of van de overheid. Iedereen moet 
beginnen bij zichzelf. Ook het middenveld, sportclubs… hebben een grote 
verantwoordelijkheid. 
 

• Prof Jeroen Scheerder sprak over de mogelijkheid voor meer kwalitatief onderzoek. We 
mogen echter niet vergeten dat er al onderzoek bestaat, onder meer van de VUB, en op 
internationaal niveau. Daartegenover staat dat de Vlaamse overheid weinig middelen 
inzet voor diversiteit (ook voor onderzoek).  
 

• Kunnen de sponsors een rol spelen? We hoorden van Paul Beloy dat de financiering van 
een voetbalclub in Gent stopgezet werd door de stad omdat de club mensen met een 
migratieachtergrond discrimineerde. Misschien kunnen sponsors ook dit signaal geven? 
 

• Sociale organisaties en privé ondernemers voelen dat ze een rol kunnen spelen, 
bijvoorbeeld om voetbalmogelijkheid te voorzien in sommige wijken.  
 

• Is de investering in mensen met een migratieachtergrond het puur markteconomisch 
waard? Paul Beloy stelde dat sommige kledijzaken bewust inzetten op personeel met een 
migratiegeschiedenis omdat ze dit cliënteel willen aantrekken. Voetbalclubs zouden dit 
ook moeten doen. Vanaf 12 jaar zijn mensen supporters, clubs kunnen daarop inzetten.  
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• Wat is de rol van sportleraren op school in het stimuleren van sportparticipatie van 

leerlingen met een migratieachtergrond? De vaststelling is dat leerkrachten deze link in 
hun vrije tijd moeten leggen. Het is dus persoonsafhankelijk. Daarnaast zijn er vandaag 
zeer weinig sportleerkrachten met een migratieachtergrond. Sportclubs kunnen een 
opstap zijn om het aantal LO-leerkrachten van andere afkomst te verhogen. 
 

• Er wordt veel verwacht van trainers: tactisch inzicht, grip op de groep, talenten opsporen, 
omgaan met diversiteit, enz. We mogen niet vergeten dat trainers in de eerste plaats 
trainers zijn.  
 

• Racisme is niet alleen in het voetbal een probleem. Ook in andere sporten komt het voor. 
Het is voorts een maatschappelijk probleem. Volgens Jeroen Scheerder is sport een 
vergrootglas van de samenleving: in de sport worden maatschappelijke problemen 
uitvergroot. 
 
  

 
Tentoonstelling van Dominique Lubaki © 
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6. Evaluatieresultaten deelnemers 
 
Algemene scores en kwaliteitsscores evaluatieformulieren deelnemers  
( slecht= 20%, matig= 40%, voldoende = 60%, goed = 80%, zeer goed = 100% ) 
 
Aantal ingevulde evaluatieformulieren: 14 (op een totaal van 35 deelnemers) 

 
Gemiddelde leeftijd 36 jaar 

Vrouw-man verdeling. 9 m / 4 vr 

‘ hoe vond de inhoud van deze studiedag? 86 

‘ hoe vond je de inhoud methodologie? 84 

‘ voldeed de studiedag aan je verwachtingen 83 

‘ hoe waren de sprekers? 

Jeroen Scheerder en Joris Corthouts: zwarte spelers 1e klasse 84 

Paul Beloy en Frank Van Laeken: “Vuile zwarte” 91 

‘ wat vond je van de werkwinkels? 

Wim Poelmans: participatie mensen migratiegeschiedenis 80 

Paul Beloy: community building 73 

Oscar Coppieters: rol van ouders 77 

‘ wat vond je van het paneldebat? 80 

‘wat vond je van de locatie? 83 

‘ hoe beschouwde je in het algemeen de organisatie van de 
activiteit? 

86 

  

 Gemiddelde kwaliteitsscore 84 

 
Wat heeft de deelnemers vooral getroffen of aangesproken in deze activiteit? 
 

• ik vond het interessant om wat meer te weten te komen over racisme & discriminatie in 
het voetbal 

• rol community, probleem racisme met oplossingen 
• positieve sfeer; enthousiaste houding van de mensen die programma brachten 
• gekleurd publiek? 
• spijtig dat er zo weinig deelnemers zijn. De informatie is zo interessant, dat dit een ruimer 

publiek mag bereiken 
• racisme is een maatschappelijk probleem gereflecteerd in voetbal 
• vrij stevige genuanceerde benadering van racisme en mooie voorbeelden 
• zelf stilstaan bij thema racisme 

 
Wat verdient verdieping? 
 

• rol van bestuur van clubs tegen racisme 
• meer sporten vergelijken, meer verdiepen naar echte situaties buiten voetbal vb. 

schoolsport, pleinsport… andere sporten (zwemmen, basketbal, volleybal, surfen…) 
Migratieproblemen meer aankaarten 

• community werking: ik zou graag een draaiboek willen hebben met de do's en don'ts. 
Super interessant maar in de praktijk komt er veel meer bij kijken. 

• veel te veel over voetbal. Thema: hoe halen we racisme uit het voetbal was meer van 
toepassing geweest. (3).  

• Presentatie Jeroen Scheerder en Joris Corthouts: Illustratie theorie adhv concrete casus uit 
de praktijk zou het tastbaarder hebben gemaakt 

 
Andere opmerkingen 

• De zaal mocht warmer zijn (6). 
• uitdiepen naar scholen / lerarenopleidingen. Heel interessant voor leraren in spé, zeker 

LO-leerkracht 
• Goed dat LO-leerkrachten aangehaald worden  
• ik denk dat dit hele gebeuren een enorme stap vooruit kon maken door nieuwe 

sportleerkrachten aan te spreken (studenten lichamelijke opvoeding) 
• Ik had graag meer werkwinkels gedaan  
• het was heel veel passief luisteren. Zou misschien interessanter zijn om activiteiten te 

organiseren zoals bv. stellingen innemen 


