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WAT ALS... JE KIND IN DE 
(SPORT)SCHOENEN WIL STAAN 

VAN NINA DERWAEL & CO

Nu de olympische medailles verdeeld zijn, krijgen 
ook weer heel wat jongeren zin om in de voetsporen 

te treden van gymnaste Nina Derwael, judoka 
Matthias Casse, zevenkampster Nafi  Thiam of onze 

hockeyjongens. Ouders en sportclubs zullen die 
belangstelling de komende maanden vast volgen, 

maar weinig kinderen kunnen uiteindelijk zo’n 
topcarrière uitbouwen. Hoe bewaar je dus de dunne 
grens tussen aanmoedigen en (te) veel druk leggen?

           mijn kind 
  heeft talent!

 N
atuurlijk hadden we liever méér medail-
les mee naar huis gebracht van Tokio, 
maar toch zullen de prestaties van onze 
olympiërs weer heel wat kinderen en 
jongeren inspireren om zelf te gaan 
sporten en zich aan te sluiten bij een 

club of vereniging. ‘Laten we ons niet blindstaren op 
de medailleoogst’, maakt sportpsycholoog Cedric Arijs 
van Psy4Sport meteen duidelijk. In die praktijk worden 
individuele sporters, hun ouders, teams en sportclubs 
begeleid bij de mentale aspecten van (top-)sportbeoefe-
ning. ‘Natuurlijk zijn die medailles terecht schitterende 
uithangborden, maar het is wat jammer dat enkel naar 
dat hoogste schavotje wordt gekeken. Ook zij die niet in 
de prijzen vielen op de Spelen, hebben een fantastisch 
parcours afgelegd. Daar mogen aantreden is immers 
al een hele verwezenlijking. Dat jongeren hierdoor ge-
prikkeld en gemotiveerd raken om sport te ontdekken, 
is een goede zaak. Maar die aantrekkingskracht is één 
ding, of dat later op zijn beurt medailles oplevert, een 
ander. Zo heeft  de zilveren medaille van Pieter Timmers 
in het zwemmen van vijf jaar geleden niet voor opvol-
ging gezorgd, en dat blijft  ook voor de volgende Spelen 
in Parijs een groot vraagteken. Bij de zwemfederatie zit 
men mogelijk met de handen in het haar: hoe moeten 
ze hun aanpak en visie bijsturen om ook op langere 
termijn successen te kunnen boeken?’ 

Dossier

Noa (7) en Nael (4), de dochter 
en zoon van ex-topturnster Aagje 
Vanwalleghem, doen net als hun 
mama ook op jonge leeftijd al aan 
(kleuter)turnen en atletiek. Al is er 
van druk of hoge verwachtingen 
geen sprake. ‘De kinderen zijn nog 
heel klein, dus moet alles vooral 
recreatief blijven’, aldus Aagje. ‘Ik 
zeg altijd: ‘Veel plezier en doe je 
best.’ En dat is tot nu toe het ge-
val. Mijn man Denis, een gewezen 
polsstokspringer, en ik vinden het 
vooral belangrijk dat ze sportief 
zijn en voldoende bewegen. Maar 
of dat nu puur voor het plezier is 
of echt in competitieverband, dat 
doet er niet toe. Trouwens, ze zijn 
nog te klein om echt in te schat-
ten of ze talent hebben.’ 

Hoop je niet dat ze ooit in jullie 
voetsporen treden?
Ik hoop vooral dat ze iets gaan 
doen waarin ze hun ei kwijt kun-
nen. We reiken hen nu gewoon 
zoveel mogelijk activiteiten aan 
zodat ze zelf kunnen ontdekken 
wat hen ligt. En dat kan ook een 
passie zijn buiten de sport. Mu-
ziek of tekenen bijvoorbeeld. 

Toch kan ik me voorstellen 
dat je tijdens de turn- en 
atletieklessen op een andere 
manier naar je kinderen kijkt. 
Natuurlijk zien Denis en ik wat 
Noa goed en minder goed doet, 
maar daar gaan we haar niet 
mee belasten. Je kunt dat ook 
nog niet uitleggen aan zo’n jong 
kind. We gaan haar ook zeker niet 
pushen om erin verder te gaan, 

want we weten wat dat met zich 
meebrengt. Als je dat als ouder 
doet bij zo’n jong kind, dan is het 
gedoemd om te mislukken. 

Stel dat een van de kinderen 
aangeeft te willen stoppen met 
zijn sport: mag dat dan meteen?
Nee, we zijn wel van het principe 
dat ze hun jaar moeten uitdoen. 
Niet alleen omdat het sporten 
veel geld kost, je geeft anders als 
ouder ook een verkeerd signaal 
aan je kind: dat je zomaar met 
iets mag stoppen als je het niet 
meer leuk vindt of als het niet 
meer gaat. Daar kom je in je ver-
dere leven geen stap mee vooruit.

Hoe ging jij in je carrière om met 
de enorme druk van topsport?
Ik probeerde me zoveel mogelijk 
af te sluiten van de bui-
tenwereld en terug 
te grijpen naar 
de gekende 
rituelen en 
voorberei-
dingen van 
op training. 
Dat zorgde 
voor rust. Weet 
je, veel hangt af 
van wat je jezelf 
oplegt.

 ‘Als je je kind pusht, is het 
gedoemd om te mislukken’

EX-TOPTURNSTER AAGJE VANWALLEGHEM
WIL DAT NOA EN NAEL ZICH VOORAL 

AMUSEREN TIJDENS HET SPORTEN    

Help,

Matthias Casse 
behaalde 
brons in Tokio.

Het is niet iedereen gegeven 
een lang en zwaar traject af 
te leggen zoals Nina Derwael.

Jutta Verkest beleefde al op 15-jarige 
leeftijd haar olympische droom.

Nafi Thiam is de 
eerste Belgische 
atlete die haar 
olympische titel 
kon verlengen.
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GEEN GARANTIE
Natuurlijk is er ook een verantwoordelijkheid weggelegd 
voor de ouders. ‘Kinderen moeten vaak al op heel jonge 
leeftijd beginnen te sporten om een zeker niveau te be-
reiken’, vertelt Cedric Arijs. ‘Zeker bij gymnastiek. Nina 
Derwael heeft er al een heel lang traject op zitten. Vaak 
starten jonge kinderen in een sport en sportclub die 
door hun ouders is gekozen. De kinderen hebben wel 
een stem vanuit wat ze zien op televisie of omdat vriend-
jes die sport ook beoefenen, maar het zijn de ouders die 
beslissen. In het begin gaat het over puur initiatie: spe-
lenderwijs proeven van een sport. Met andere woorden: 
met spel en plezier de technische basisvaardigheden 
van een sport onder de knie krijgen. Pas wanneer er 
een zeker niveau wordt bereikt, wordt duidelijk hoeveel 
aanleg en ambitie aanwezig zijn. Dat zijn indicatoren 
voor wat later eventueel mogelijk is qua inspanningen 
of trainingsmogelijkheden. Vergeet niet dat er uren en 
uren getraind moet worden en vele opofferingen nodig 
zijn om tot een hoger niveau te komen. Vaak zijn ze dan 
al tieners en krijgen ze andere prikkels en interesses. 
Op zich is daar helemaal niets mis mee, maar hierdoor 
wordt wel de schifting gemaakt van wie wil doorbijten 
om iets te bereiken in de sport en wie afhaakt. Daar 
heb je als ouder geen ultieme controle over, maar de 
begeleiders in de sportclub kunnen wel helpen motive-
ren om door te bijten. De plaatselijke sportclub blijft de 
basis van alles. Maar er is nooit een 
garantie op later succes. Iemand als 
Nina Derwael blijft een witte merel.’  

STAPSGEWIJS  
VORDERINGEN MAKEN
Wat de ouders zeker moeten ver-
mijden, is te veel druk leggen op 
de schouders van de kinderen en 
te hoge verwachtingen koesteren. 
Het clichéverhaal van de papa die 
ooit een middelmatig voetballer in 
tweede provinciale was en nu wil 
dat zijn zoon de volgende Rode Duivel wordt, klopt he-
laas nog steeds. ‘Dromen mag, absoluut, en mensen zijn 
competitief ingesteld’, vertelt de sportpsycholoog. ‘Van 
nature, om aan sociale vergelijking te doen, maar onze 
samenleving voedt die competitiestimulansen ook, of 
dat nu over school, werk of vrije tijd gaat. We kunnen er 
niet omheen dat we in een prestatiemaatschappij leven. 
Maar zeker op jonge leeftijd is het belangrijk dat het 
groeiproces gestimuleerd wordt en dat de focus wordt 
gelegd op wat het kind al kan, op wat er nog verbeterd 
kan worden, en hoe dat kan verwezenlijkt worden. 
Kortom: stapsgewijs vorderingen maken. Het is niet 
goed om kinderen op te zadelen met een onrealistisch 
verwachtingspatroon, of meteen grootse prestaties te 
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‘Zorg dat je kind 
z’n eigen sportieve 

droom beleeft, 
niet die van jou’ 

CEDRIC ARIJS 
SPORTPSYCHOLOOG

eisen. Die goesting om de beste te willen zijn, iets wat je 
nodig hebt om echt de top te bereiken, moet gecombi-
neerd worden met taakfocus en het inbouwen van een 
groeimarge. Het belangrijkste advies op dit vlak: zorg 
dat je kind vooral z’n eigen sportieve droom beleeft, niet 
die van jou. Als dat niet zo is, gaat dat voor druk zorgen 
bij een tiener - die sowieso al op zoek is naar z’n eigen-
heid. Wie de biografie van voormalig toptennisser John 
McEnroe leest, zal merken dat hij onder druk van zijn 
vader voor die carrière koos, maar dat het element van 
spelplezier, wat hij bij zijn tegenstrevers wel zag, bij hem 

vaak ontbrak. Een spijtige zaak.’
Heel anders lijkt het voorlopig te 
gaan bij Jutta Verkest, de 15-jarige 
Belgische gymnaste die in Tokio 
samen met Nina Derwael mocht 
deelnemen aan de allroundfinale 
in het turnen. ‘Jutta geniet van wat 
ze doet, dat doet ze al van kleins af 
aan’, vertelde haar moeder Mireille 
in het olympische Eén-programma 
Van hier tot in Tokio. ‘Zelfs als ze er 
niets van bakt, staat ze er met een 
glimlach.’ Nochtans kende ook Jutta 

tijdens corona een moeilijke periode. ‘Ze vroeg zich af 
of ze de pijn en opofferingen nog kon opbrengen om 
op dat niveau mee te kunnen. Heel haar lichaam doet 
soms pijn’, aldus haar moeder, die goed beseft hoe hard 
de gymnastiekwereld is. ‘Ik heb haar altijd gezegd dat ze 
mag stoppen als ze het niet meer ziet zitten.’ Haar doch-
ter pushen om te blijven gaan wil ze dus niet. ‘Maar 
Jutta doet het graag, en wanneer je kind iets graag doet, 
moet je het daar ook in steunen’, vertelde Mireille ook in 
Het Nieuwsblad. ‘Maar zolang ze het fysiek en mentaal 
kan en ze zich amuseert, steunen wij haar. Wat ze ook 
zal doen, we zijn sowieso erg trots op haar.’ Evenwicht 
bewaren, het lijkt iets waar moeder en dochter allebei 
erg bedreven in zijn. 

De Belgische hockeymannen 
stonden voor de tweede keer op 
rij in een olympische finale en 
wonnen dit keer goud.

‘Nina Derwael 
blijft een witte 
merel’, zegt 
sportpsycholoog 
Cedric Arijs.
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