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Theaterregisseur Guy Cassiers
‘Ook Caligula gooide een bom
onder allewaarden’

België-Spanje
Duivels ontvangen deware
kampioenen van het balbezit

Oriënteer kinderen naar
de juiste sport en ze zullen
blijven sporten en beter
sporten. Adviseer kinderen in
hun bewegingsontwikkeling en
je krijgt een gezondere bevolking,
minder drop-outs en op termijn meer
toppers. Er is geen goede reden om het ‘Vlaams
Sportkompas’ niet op grote schaal toe te passen.
HANS VANDEWEGHE

e directeurs van een groep basisscholen die
voor het eerstmet het Vlaams Sportkompas
werden geconfronteerd,waren geen voorstan-
der,maar ze hadden ookmaarmet eenhalf oor
geluisterd. “Dus, professor, uwilt de kinderen
nog een labeltjemeer opplakken? Zo van: jij
bent een goed voetballertje in spe?”
MatthieuLenoir, professor aande vakgroep

bewegingswetenschappen vandeUGent iswel-
eensmoedeloos geworden vande ongefun-
deerde kritiek. Dat ze deDDRwilden kopiëren
en zo. “Datwillenwehelemaal niet”, legt hij uit.
“We geven geenpunten zoals kindX scoort 97
op 100 voor voetbal.Maarwewillenwel kinde-
ren al in de lagere school een advies geven: als je
gaat sporten, dandenkenwij dat dit de beste
sporten zijn voor jou. Sporten, in hetmeervoud,
wantwij zijn in demeeste gevallen ook tegen
een te vroege specialisatie. Enwehouden in het
hele proces van talentidentificatie ooknog eens
terdege rekeningmetwat ze graag doen.”

Vandaagwordt aandeUGent over
het Sportkompas een achtste docto-
raat in de vakgroep sport- en bewe-
gingswetenschappen verdedigd door
JohanPion, een licentiaat LO van 58,
gepokt en gemazeld in de gymnastiek,
die ooit het Bloso verliet omonderzoeker te
worden.

Oriëntatie, geen selectie
Onderde leiding vanprofessorLenoir heeft Pion
zowat zijn levenswerk gemaakt vanhetVlaams
Sportkompas. Zijn doctoraat heetTheFlemish
Sports Compass, Fromsports orientation to elite
performance prediction. In eenwetenschappelijk
artikel over de talentdetectiemethet oogopde
olympische aspiraties vanHamburg 2024 enwat
deDuitse sportmoet doenomeropnieuw
bovenop te komen,wordt alvast herhaaldelijk
verwezennaarhetVlaamsSportkompas.

WaaromVlaams Sportkompas dringend
in praktijkmoet worden omgezet

D

De juiste
sport voor
elk kind
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Hoewerkt dat kompas? JohanPion: “Ideaal
worden zoveelmogelijk kinderen vanhet vierde
leerjaar getest ophunbewegingsvaardigheden
via een batterij van zestien tests. Testenmaghet
probleemniet zijn in ons overzichtelijke landje
(regio), want er zitten 40.000 kinderen over heel
Vlaanderen in een vierde leerjaar en die hebben
allemaal een leraar lichamelijke opvoeding. Die
resultatenworden in databases ondergebracht
en vergelekenmet de gewenste eigenschappen
voor de verschillende sporten.Maar tegelijk
wordt aandie kinderen doormiddel van een
interactieve app ook gevraagdwat ze graag
doen.Gooi je graagmet een bal? Loop je graag
hard?Of loop je liever lang?Of speel je liever
met anderen samen?Wat je graag doet, kun je
ook goed enwat je goed kunt, doe je ook liever
en zul je langer volhouden.”
Dé verdienste in dat Sportkompas ligt in het

advies op jonge leeftijd. “Het is een beweeg-
advies, voor iedereen. Volledig vrijblijvend, net
zoals het advies inzake studierichtingen ook
vrijblijvend is. Alswij van een kind denkendat
balsporten beter aanleunt bijwat het kan en
wil,maar dat kind gaat zwemmenomdat het
zwembadomdehoek is, dan is dat ook goed.
Als hetmaar sport. Alleen is de kans groot dat
het kind snel afhaakt, omdat het niet plezant is
omaltijd de laatste te zijn.
“Wij selecterenniet, want dat staat gelijkmet

de-selecteren. Je haalt er vijftig uit van dehon-
derd ennaar de andere vijftig kijk je nietmeer
om.Wijwillen oriënteren. Er zal dus niet
iemand inBrussel ofGent zitten die afgaande
opde testresultaten kinderen verplicht omdie
sportwel en die sport niet te doen,maar ouders
en kinderenhebben somshulp nodig bij die
keuze endie kunnenwij biedenmet het Sport-
kompas.”

(Top)sportcultuur
België, enmeer specifiek ookhet verstedelijkte
Vlaanderen, is een sport- en bewegingswoestijn.
Datmagmisschienniet zo opvallen als u op
zondag in uwbos uw loopje afwerkt enmerkt
hoemet de jaren steedsmeerwordt gesport,
maar dat zijn lategeneratiesporters. Als de nood
hoog is,wordt sport het ultieme redmiddel om
dedegradatie vanhet lijf eenhalt toe te roepen.
Soms is het dan al te laat, somswordt het ook
nog eens heel fanatiek.
Vlaanderen is ooknog eens een topsport-

woestijn,met veelmiddelen voor een kleine
populatie talent en teweinig rendement.
Bijgevolg:wij hebben geen sportcultuur en dus
ook geen topsportcultuur.
Het Sportkompas zou een eerste aanzet kun-

nen zijn omaan eenbewegings- en sportcultuur
tewerken,want het is een goedkoopmes dat
aan twee kanten snijdt. Enerzijds krijg je kinde-
ren die in de sport die bij hen pastminder snel
zullen afhaken en langer zullen sporten,wat de
gezondheid vande bevolking alleenmaar ten
goede komt. Anderzijds zul je ook kinderen
beter oriënteren,waardoor vroeg of laat talent
in de juiste omgeving terechtkomt. Iedereen
kent jonge voetballertjes die op geenbal kunnen
trappen,maar door de ouders naar het voetbal
worden gesleurd, terwijl zemisschien de feno-
menale uithoudinghebben van eenhalvefond-
loper. Omgekeerd liggen kinderen in hetwater
vande zwemclub zonder ookmaar hetminste
watergevoel door een verkeerd zwaartepunt,
terwijl zemisschienheelwat beter geschikt
zouden zijn voor andere sporten.
Wehebben inVlaanderen een traditie van

meten endaarmoetenwemet het Sportkompas
op verder bouwen,meent JohanPion. “Wijwil-
len de leerlingen testen via een ‘I DO-module’ –
dat doe jij goed – enbovendien bevragen via een
‘I LIKE-module’ -watwil je zelf graag?
Daarnaast hebbenwede ‘I NEED-module’,
waarbijwe in kaart hebben gebracht naarwelke
specifieke eigenschappen elke sport op zoek is.
Waarmeewebij het tweesnijdendemes zijn

aanbeland. Trainers vandenatte vinger zullen
het niet graag horen,maar talentoriëntatie, -
detectie en -predictiewerktwel degelijk, ook in
de topsport. Vanaf een bepaalde leeftijd valt
goed te voorspellenwie uitermate geschikt is
voorwelke sport, en opnog latere leeftijdwie
het grote topsportgeldwaard is.
Pion: “Wij hebben voor een ‘vroege-

specialisatiesport’ berekenddat jemet een
minimale inspanning enbetere testing tot 30
procent kunt besparen in je talentontwikkeling.
Metminder kosten zul jemeer rendement
halen.”
Toende onderzoekers de leden vande goed

presterendenationale vrouwenvolleybalploeg
opnieuwonder de loepnamen en vergeleken
met de tests die ze destijds in de topsportschool
hadden afgelegd, bleek dat de beste bewegers
met de bestemotoriek in de jeugdhet allemaal

hadden geschopt tot seniorinternational. De
anderenhaddennet niet het allerhoogste
niveau behaald.
Pion: “Alswede leerlingen vande topsport-

school testen en anoniemde resultaten analyse-
ren, kunnenwemet 95 procent correctheid
bepalenuitwelke sport die komen.Af en toe
werd een triatleet soms verwardmet een atleet
of eenwielrenner, omdat die ongeveer dezelfde
eigenschappenhebben.”

Vijfminuten politiekemoed
Voor de sportwereld zelf kanhet niet snel
genoeg gaanmet dat Sportkompas. Koen
Hoeyberghs, high performancemanager vande
VlaamseVolleybalbond, heeft een specifiek pro-
gramma lopennaar talentdetectie: volleybal
zoekt lange, goede bewegers. “Wij zoekendie
zelf, en de volleybaltechniek lerenwehenwel
aan,maar via het Sportkompas zoudenwedie
kinderen kunnendetecteren en oriënteren.”
Een afgeleide vanhet Sportkompas zou ook

eenheroriëntatie tussen topsporten kunnen
zijn.Het VerenigdKoninkrijk en Japan zijn daar

voorlopers in. Atleten die net tekortkomen voor
één bepaalde sport,maarwel de intrinsieke
kwaliteiten hebben omhet in een andere sport
misschien verder te schoppen,wordt een ‘talent
transfer’ aangeboden. Recent noghebben
enkele gymnasten de overstap naar polsstok-
springen gemaakt.
Rest de vraag: is er een goede reden omdit

niet te doen?

MatthieuLenoir is overtuigd vandewelda-
den van een accurate oriëntering ende talent-
detectie via het Sportkompas. “De algemene
doelstelling is omzodemotorische competen-
tie van de kinderen te verbeteren,wat de kans
op een fysiek actieve levensstijl later gevoelig
verhoogt. Bovendien kande keuze voor de juiste
sport op termijn demedaillekansen gevoelig
doen toenemen.”
JohanPion: “Aandit Sportkompas is veel

geld uitgegeven,want het onderzoekwerd deels
betaald door deVlaamse overheid.Het zou
zonde zijn als die acht doctoraten op een stapel-
tje in een kast zouden verdwijnen.Wewillen het
Sportkompas valoriserenmet het Victoris-con-
sortium, dat de brug vormt tussen onderzoek en
de sportsector. Daarvoor zijnwenieuwe samen-
werkingen aanhet opzetten en zoekenwenaar
de broodnodige financiering.Wedenken aan
een combinatie van sponsoring, projectgelden
enprivé-investeringen.Maar ook de overheid
heeft een verantwoordelijkheid te nemen,mis-
schien via een beetje geld en vijfminuten poli-
tiekemoed vandeministers van Sport en van
Onderwijs.”

Interview. Sportleraar Ben Claeys (54) gebruikt Sportkompas in school De Boomgaard

‘Ook minder voor de hand liggende
sporten komen in het vizier’
SARA VANDEKERCKHOVE

In deGentse Freinetschool
De Boomgaard hebben alle
kinderen van het derde tot
het zesde leerjaar een Sport-
kompas gekregen. Sportleraar
Ben Claeys (54) is van plan om
dat te blijven doen. ‘Het geeft
een uniek zicht op hun sport-
mogelijkheden.’

Wat is uwevaluatie vanhet
Sportkompas?
Ben Claeys: “Het is echt een
goedemanier om te zienwelke
sport bij de kinderen past. Het
peilt niet alleen naar hun talen-
ten,maar ook naarwat ze graag
doen. Een combinatie daarvan
verhoogt toch de kans dat ze zul-
len blijven sporten. Bovendien
krijg je ook een goed zicht op de
problemen die er soms zijn.
Kinderenmet een te hoog BMI of
een totaal gebrek aan
uithoudingsvermogen: die haal je
er door die testen direct uit.
Hierdoor kun je ouders veel snel-

ler waarschuwen aan de hand
vanwetenschappelijke
informatie.”

Wasuzelf verrastoverde resul-
taten?
“Somswel.Danvond ikbijvoor-
beeld dat eenkindgeenbalgevoel
hadofmotorischniet zo sterkwas,
maarbleekuit de testendat dit
helemaal niet het gevalwas.Dan
hadden zewél eengoedemotoriek,
maar eenbeperkt spelinzicht.
Sowieso vind ikhet Sportkompas
boeiend.Het geeft eenuniek zicht
ophun sportmogelijkheden.
“Dankzij het kompas komen

ookminder voor de hand liggende
sporten bovendrijven. Dan krijgt
iemandmet een goed evenwicht
en een goede conditie bijvoor-
beeld de tip om te gaan ijs-
schaatsen. Een goede zaak,want
nu zie je tochhoeheel veel kinde-
ren gewoonde sport doendie hun
ouders hebben gedaan.Op zich is
daar niksmismee,maar het is
geen garantie dat de jongere daar-
mee de sport doet die hemof haar

het beste ligt. Nu, de sporten die
aanbod komen,moetenmis-
schienwel iets beter afgestemd
worden opde realiteit.
Paardrijden bijvoorbeeld, dat is in
Gent geenpopulaire sport, want
er zijn nauwelijksmaneges.
Frisbee daarentegen is datwel,
maar dat staat niet in de lijst.”

Hoe reageerdenkinderenerop?
“Zewaren altijd heel erg nieuws-
gierig naar de resultaten vanhun
proeven. Voor de jongens enmeis-
jes is het fijn om te doen.Het kan
gewoon in de turnzaal en de tes-
ten zijn eenvoudig: een loopproef,
stretchproef, evenwichttest... Ze
vindenhet zeker niet saai.”

Heeft het Sportkompaser al
voorgezorgddatkinderenzijn
veranderdvan sport?
“Dat is nog te vroeg om te zeggen.
Hetwas pas in juni datwe alle kin-
deren vanhet derde tot het zesde
leerjaar hebben getest. De bedoe-
ling is om inde loop vandit
schooljaar het hele project te eva-
lueren en omna te gaan inwelke
mate ze de tips hebben opgevolgd.
Ik benhoe danook vanplan om
het Sportkompas te blijven
gebruiken. Onlangs heb ik het
gedaan in het derde leerjaar. De
bedoeling is dat alle kinderen die
hier school lopen, ophet einde
vande rit allemaal een Sport-
kompas hebben.”

‘We geven geen punten voor
voetbal. Wewillen wel alle
kinderen advies geven: als je
gaat sporten, dan zijn dit de
beste sporten voor jou’

MATTHIEU LENOIR
PROFESSOR VAKGROEP BEWEGINGS⇣

WETENSCHAPPEN UGENT�

D Ben Claeys
met leer-
lingen in de
turnzaal: ‘Het
Sportkompas
peilt niet
alleen naar
hun talenten,
maar ook
naar wat de
kinderen
graag doen.’
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‘Iemandmet een
goed evenwicht en
een goede conditie
krijgt bijvoorbeeld
de tip om te gaan

ijsschaatsen’


