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"Wij zijn niet eng, wij zijn niet raar.
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SAMENVATTING
De gehandicaptensport heeft de laatste decennia een grote ontwikkeling doorgemaakt. Waar de
gehandicaptensport halverwege de vorige eeuw nog werd gebruikt voor de revalidatie van gewonde soldaten,
wordt de gehandicaptensport steeds meer als volwaardige sport beschouwd. Wat echter ongewijzigd is
gebleven in al die jaren is de manier waarop de valide samenleving naar de gehandicaptensport kijkt en deze
beoordeeld. Algemeen geldt hier dat de sporter met een handicap als abnormaal of afwijkend van 'normaal'
wordt beschouwd. Het is ook deze gedachte die ervoor zorgt dat binnen beleid sporters met een handicap en
de gehandicaptensport als aparte categorie wordt beschreven. Deze stigma's en normen worden topdown
door de valide samenleving opgelegd aan de sporters met een handicap. Dit onderzoek doet echter vanuit een
bottum-up benadering onderzoek waarbij de betekenissen van de topsporters met een lichamelijk handicap
zelf centraal staan.

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te verwerven in de betekenissen die

topzwemmers geven aan hun topsportleven. Een belangrijke element hierin is de rol die hun handicap speelt in
hun sportloopbaan en hoe hun handicap van invloed is op hun betekenisgeving aan hun topsportleven.
Om de betekenissen van de topsporters met een handicap te achterhalen heeft er een kwalitatief onderzoek
plaatsgevonden. Hiervoor zijn semi-gestructureerde interviews afgenomen met elf zwemmers van de
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paralympische zwemselectie. Daarbij zijn ook observaties gedaan waarbij zowel het leven van de zwemmers
binnen de context van het zwemmen als daarbuiten is geobserveerd.
Na beschrijving van de resultaten zijn in de analyse vijf verschillende spanningsvelden in de betekenisgeving
van de zwemmers naar voren gekomen. Centraal binnen alle spanningsvelden is het gegeven dat sport wordt
gedomineerd door de constructie van 'ability' maar dat de zwemmers hun 'disability' niet willen en kunnen
ontkennen. Concluderend kan gezegd worden dat de valide samenleving een norm van normaliteit heeft
gesteld waaraan de zwemmers zich zowel conformeren aan deze norm maar tevens ook de norm niet
accepteren. Uit het onderzoek wordt duidelijk dat normaliteit net zoals ability en disability een sociale
constructie is, die tevens ook contextafhankelijk is en waar diverse spanningsvelden aanwezig zijn. Tevens
maakt het onderzoek duidelijk dat sport voor valide mensen is geconstrueerd er uitsluiting plaats vindt van
sporters die niet aan deze eisen van normaliteit kunnen voldoen, zoals sporters met een handicap. Voor meer
inclusiviteit van de sport zou het gehandicapte lichaam en de gehandicaptensport gezien dienen te worden als
variatie van het lichaam en als variatie binnen de sport. Dit vereist bewustwording van de manier waarop de
valide samenleving sport en normaliteit construeert.

SAMENVATTING

4

VOORWOORD
"Impossible is nothing". Het is de spreuk van sportmerk Adidas. Ik heb vaak aan deze spreuk moeten denken als
ik mijn Adidas trainingspak aantrok om wederom een dag achter mijn laptop te kruipen voor mijn scriptie.
In eerste instantie dacht ik namelijk dat deze scriptie voor mij een "Mission Impossible" zou worden. Dit blijkt
achteraf geheel niet waar te zijn getuige het eindresultaat dat nu voor u ligt.

Met deze scriptie sluit ik twee leerzame jaren af van de masteropleiding Sportbeleid en Sportmanagement aan
de Universiteit Utrecht. De afgelopen periode heb ik middels verschillende interessante vakken mezelf nog
verder ontwikkeld op gebied van sportgebied. Voor de twee jaar op de USBO wil ik graag mijn klasgenoten als
ook onze coördinator Inge Claringbould bedanken voor deze leuke en leerzame periode. Een speciaal woord
van dank wil ik geven aan mijn klasgenoot, studiereismaatje en scriptie-buddy Ivo. De vele mailtjes, smsjes,
whats-app berichten, kritische opmerkingen en positieve feedback en niet te vergeten de koffie en
lunchmomenten hebben zeker geholpen bij de totstandkoming van deze scriptie.
Mijn grootste dank gaat uit naar Annelies Knoppers die me tijdens deze Mission Impossible altijd voorzag van
grote hoeveelheden informatie, ideeën, feedback en aanknopingspunten als soms mijn scriptie echt impossible
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leek. Zelfs vanuit het koude Canada voorzag Annelies mij van commentaar welke altijd werd afgesloten met
haar 'zonnige groet'. In het kader van mijn onderzoek wil ik ook graag alle zwemmers en het begeleidingsteam
van de paralympische zwemselectie bedanken voor het feit dat ik een kijkje mocht nemen in hun
topsportleven.

Daarnaast wil ik ook graag de Koninklijke Nederlandse Zwembond en in het bijzonder Annemieke Beute
bedanken voor de fantastische stagetijd die ik heb mogen beleven bij de KNZB. Ik heb veel gedaan, veel geleerd
en vooral ook veel gelachen. Daarbij wil ik ook alle andere KNZB collega's bedanken, dankzij hen ik echt het
warme 'KNZB gevoel' mogen ervaren. Bedankt hiervoor!

Tot slot wil ik mijn familie, vriendinnen en vriend bedanken voor de steun die zij, niet alleen tijdens deze
scriptie, maar in mijn gehele studietijd hebben gegeven. Ik vond het fijn om mijn ideeën en gedachtegang over
deze scriptie bij hen kwijt te kunnen. Super bedankt!

Het schrijven van deze scriptie heeft me naast heel veel andere dingen mij vooral geleerd om niet te denken in
drempels maar juist in mogelijkheden. Want, zoals ik in het begin al zei: Impossible is nothing!

Dagmar de Ruijter
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1. INLEIDING
Om dit onderzoek in een kader te kunnen plaatsen wordt in dit hoofdstuk gestart met een korte inleiding op
het vraagstuk, de beschrijving van de diverse contexten (maatschappelijk, organisatorisch en bestuurlijk) en de
aanleiding van dit onderzoek. Hierna wordt de centrale onderzoeksvraag van dit onderzoek geformuleerd. Het
hoofdstuk wordt afgesloten met een verantwoording van de belangrijkste begrippen en de leeswijzer.

1.1 Context
In deze paragraaf worden de verschillende contexten waarbinnen dit onderzoek plaats vindt weergegeven.
Als eerste komt de brede maatschappelijke context aan bod waarin duidelijk wordt welke plaats de
gehandicaptensport heeft binnen het Nederlandse sportbeleid. Daarna volgt een korte weergave van de
organisatorische context van de gehandicaptensport in Nederland zoals deze op dit moment is, de
organisatorisch integratie. Hierna wordt beschreven welke positie de gehandicaptensport inneemt binnen de
Koninklijk Nederlandse Zwembond (KNZB) waardoor ook de bestuurlijke context duidelijk wordt waarbinnen
dit onderzoek te plaatsen is.
1.1.1 Sport als bindend middel
De sport is in de afgelopen eeuw uitgegroeid van een kleinschalig verschijnsel tot een mondiaal fenomeen met
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uiteenlopende dimensies, verschijningsvormen en betekenissen (van Bottenburg & Schuyt, 1996). Een van de
nieuwe verschijningsvormen is dat naast dat sport een doel op zich is, de laatste jaren sport ook steeds vaker
als middel wordt gezien. Zoals ook in de beleidsnota Tijd voor Sport staat beschreven: "Sport is belangrijk voor
de individuele beoefenaar én de maatschappij als geheel. Sport is een wezenlijk onderdeel van onze cultuur"
(Ministerie VWS, 2005, p. 17). Politici en beleidsmakers ontdekken sport als middel om maatschappelijke
doelstellingen te bereiken. Zo wordt sport onder andere ingezet op het gebied van gezondheid, preventie van
criminaliteit, sociale cohesie en integratie. Met name dit laatste aspect van integratie wordt door de overheid
gezien als een belangrijke peiler van haar sportbeleid. Volgens de overheid draagt sport bij aan de integratie
van specifieke groepen en individuen (Ministerie van VWS, 2005). Het kabinet wil bereiken dat meer mensen
elkaar ontmoeten via de sport en meedoen aan maatschappelijke activiteiten. Hierbij gaat speciale aandacht
uit naar ouderen, allochtone jeugd en mensen met een handicap (Ministerie van VWS, 2005).

Dit beleid is

terug te voeren op het Sport voor Allen concept dat in de jaren zeventig van de vorige eeuw in Europa is
ontwikkeld. Het idee van Sport voor Allen was om "actieve sportbeoefening binnen het bereik van iedere burger
te brengen" (De Knop et al. , 2002, p. 204). De basisdoelen hierbij waren het verhogen van de sportparticipatie,
het creëren van gelijke kansen tot sportparticipatie, het ontwikkelen van een inclusief sportsysteem en het
realiseren van een sportieve samenleving. In een evaluatie van het Sport voor Allen concept wordt
geconcludeerd dat een groot deel van de ambitieuze doelen niet behaald is (De Knop et al. , 2002). Met name

bestaan en grote groepen in de samenleving worden niet bereikt (De Knop et al. , 2002). Dit laatste heeft met

verschillen blijven ervaren. Het ministerie van VWS heeft daarom in haar beleid bepaalde 'targetgroepen'
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name betrekking op vrouwen, allochtonen als ook gehandicapten die een groot aantal sociale drempels en
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de poging van inclusie van alle segmenten van de samenleving in de sport is mislukt. Ongelijke kansen blijven

geformuleerd waar extra aandacht aan wordt gegeven. Sporters met een handicap vormen één van deze
groepen.
Niet alleen in het beleidplan Tijd voor Sport (Ministerie van VWS, 2005) maar ook in het uitvoeringsprogramma
Samen voor Sport (Ministerie van VWS, 2006) geeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan
dat de gehandicaptensport en belangrijke plaats inneemt in het integratieve sportbeleid. Zij stelt dat: "naast de
gezondheidswaarde van sport en bewegen voor mensen met een beperking, ontlenen sporters met een
beperking ook een gevoel van eigenwaarde aan sportdeelname en sportprestaties" (Ministerie van VWS, 2006,
p.51). De overheid zet hierbij vooral in op het verhogen van de sportdeelname van mensen met een handicap.
Het ministerie van VWS stelt dat "ook voor de sportsector er een uitdaging ligt om participatie in de
breedtesport te vergroten en de doorstroming te bevorderen naar de paralympische top" (Ministerie van VWS,
2005, p. 55). Ook in het Olympisch Plan 2028, het plan waarmee Nederland naar Olympisch niveau wordt
gebracht op diverse terreinen, is er aandacht voor de gehandicaptensport. Hierin wordt gesteld dat er ook in
de

infrastructuur

rondom

de

gehandicaptensport

wordt

geïnvesteerd

(NOC*NSF,

2009).

De

gehandicaptensport verdient volgens het plan een speciale aanpak.

1.1.2 Ontwikkelingen binnen de gehandicaptensport
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Ontwikkeling Paralympische Spelen
Om een goed beeld te krijgen van de huidige situatie van gehandicaptensport is het goed om kort stil te staan
bij de historie hiervan. De georganiseerde gehandicaptensport bestaat al meer dan 100 jaar in Europa. In de
18e en 19e eeuw werd sport ingezet in het kader van de heropvoeding en revalidatie voor mensen met een
handicap. Na de Eerste Wereldoorlog kwam daar ook de ontwikkeling van de fysiotherapie en de
sportgeneeskunde bij. De echte ontwikkeling van de gehandicaptensport kwam echter pas na de Tweede
Wereldoorlog tot stand. Dit had te maken met de behoefte van ex-militairen die gewond waren geraakt en ook
burgers die door de oorlog een handicap hadden opgelopen. In een onderzoek naar nieuwe methoden om
immobiliteit bij de gewonden te voorkomen kwam men tot de ontdekking dat sport een goed middel kon zijn
voor de behandeling en revalidatie van de gewonden (www.paralympic.org). De ontwikkeling van de
gehandicaptensport kwam in een versnelling toen in 1944 Sir Ludwig Guttmann een revalidatiecentrum in het
Stoke Mandeville Hospital opende in Engeland. Guttmann stelde dat sport als belangrijkste middel ingezet
diende te worden tijdens de revalidatie. Vanaf dit moment evolueerde de sport snel van een revalidatie naar
een recreatieve sport tot uiteindelijk een wedstrijdsport. De snelle ontwikkeling van de gehandicaptensport is
ook terug te zien in het feit dat al na vier jaar na opening van het revalidatiecentrum van Guttmann, al de
eerste vorm van de Paralympische Spelen plaatsvonden (Thomas, in: Houlihan, 2008). Toen in 1948 in Londen
de Olympische Spelen plaats vonden er onder de naam van Stoke Mandeville Games de eerste wedstrijd plaats

Mandeville Games waardoor het evenement internationaal werd. In 1960 vond uiteindelijk de eerste echte
9

Paralympische Spelen plaats, die tegelijkertijd plaatsvonden met de Olympische Spelen in Rome. In de naam
van het evenement speelt het Grieks een grote rol. Het Griekse voorzetsel 'para' betekent dichtbij. Aangezien
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voor atleten in een rolstoel. Vier jaar later, in 1952, sloten zich Nederlandse ex-militairen aan bij de Stoke

de filosofie achter de Paralympische Spelen mede het "zoveel mogelijk naleven van de regels van de
Olympische Spelen" is, is gekozen voor de naam Paralympisch. Het duurde uiteindelijk tot 1976 voordat er ook
een Paralympische Winterspelen werd gehouden (www.paralympic.org).

Ontwikkelingen op organisatorisch niveau: internationaal
Niet alleen de ontwikkeling van de gehandicaptensport zelf kwam in een stroomversnelling nadat de eerste
Paralympische Spelen hadden plaatsgevonden in 1960 ook op organisatorisch niveau van de
gehandicaptensport veranderde veel. In de periode van de jaren '70 tot en met de jaren '90 groeide de
gehandicaptensport, getuige de deelnemersaantallen aan de Paralympische Spelen die in deze periode
verviervoudigd zijn (Houlihan, 2008). Gedurende deze periode ontstonden ook verschillende nationale en
internationale organisaties ten behoeve van de ontwikkeling van sport voor mensen met een handicap. Een
kenmerk van deze organisaties was dat ze zich vaak specifiek richtten op één doelgroep met een bepaald soort
handicap maar daarbij meerdere takken van sport behartigden (www.gehandicaptensport.nl). Echter,
tegenwoordig ligt de nadruk meer ligt op de tak van sport dan op de handicap. Internationaal worden steeds
meer organisaties opgericht die zich richten op één tak van sport. Bij deze organisaties kunnen mensen met
een handicap, ongeacht de soort en ernst ervan, sporten op recreatief niveau of in wedstrijdverband.
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Ontwikkelingen op organisatorisch niveau: nationaal
Binnen

Nederland

vindt

ook

de

ontwikkeling

plaats

naar

sportspecifieke

gehandicaptensport

(www.gehandicaptensport.nl) echter met het verschil dat de sportspecifieke gehandicaptensport wordt
geïntegreerd in de reguliere sport. Het traject waarin de gehandicaptensport wordt ingebed in de reguliere
sport wordt "organisatorische integratie" genoemd. Dit traject is tijdens de Paralympische Spelen van Sydney in
2000 ingezet. Het doel van de integratie is om de gehandicaptensporten onder te brengen bij de reguliere
sportbonden. Voorheen vielen deze takken van sport allen onder de verantwoordelijkheid van
Gehandicaptensport

Nederland

(voorheen

Nebas-NSG).

Met

de

organisatorische

integratie

doet

Gehandicaptensport Nederland afstand van haar functie als sportbond. Alleen de sporten die bij geen enkele
sportbond onder te brengen zijn, zoals onder andere goalball en boccia, blijven bij Gehandicaptensport
Nederland. Inmiddels zijn al 40 sporten ondergebracht bij de sportbonden. Het voornaamste doel van deze
organisatorische integratie is de kwaliteitsverhoging voor de gehandicapte sporter doordat men middels dit
project gebruik kan maken van de aanwezige sportspecifieke kennis bij de sportbond. Een doel van
kwantitatieve aard is dat het sportaanbod bij de sportbonden door hun sportinfrastructuur vele malen groter is
(www.gehandicaptensport.nl). Met dit traject wordt niet gestreefd naar volledige integratie waar sporters met
en zonder gehandicapte sporters samen moeten sporten, alleen waar dit gewenst en mogelijk is. Met de komst
van de gehandicaptensport dient de nieuwe doelgroep zowel organisatorisch als beleidsmatig ingebed te
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organisatorische integratie van de gehandicaptensport heeft plaatsgevonden.
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worden in de sportbond. De Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) is één van de sportbonden waarbij de

1.1.3 Koninklijke Nederlandse Zwembond
Op 14 augustus 1888 werd de Nederlandse Zwembond (NZB) opgericht door de vijf zwemverenigingen die er
toen in Nederland waren. In 1909 sloot de bond zich aan bij de één jaar eerder opgerichte wereldzwembond
FINA. Na de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) nam het ledenaantal toe, en kreeg iedere provincie een eigen
zwembond; de kringen. Op 13 november 1933 verkreeg de NZB het predicaat Koninklijk en werd het dus
Koninklijke Nederlandse Zwembond. Momenteel telt de KNZB zo'n 142.000 leden en heeft 440 verenigingen
onder zich. De KNZB heeft zo'n 64 medewerkers in dienst waaronder de diverse bondscoaches van de
verschillende zwemtakken. De KNZB is sinds 2006 gevestigd in het Huis van de Sport in Nieuwegein.
De missie van de KNZB kan kernachtig worden beschreven als: "het bevorderen van de zwemsport in de meest
brede zin van het woord" (Waterkracht Beleidsplan KNZB 2008-2012, p. 2). Dit bevorderen heeft betrekking op
alle

takken

van

zwemsport

waar

de

KNZB

verantwoordelijk

voor

is:

zwemmen,

waterpolo,

synchroonzwemmen, schoonspringen en open water zwemmen. Hier is met de organisatorische integratie de
gehandicaptensport aan toegevoegd.
In 2002 is er door de KNZB en Gehandicaptensport Nederland een intentie verklaring getekend wat het
startschot vormde van het proces van organisatorische integratie bij de KNZB. In de afgelopen jaren is er
gewerkt aan een goede overgang van de zwemmers met een handicap naar de KNZB. De doelgroep zwemmers
ABILITY, DISABILITY, INABILITY!?

met een handicap vormde de grootste groep sporters binnen Gehandicaptensport Nederland en met de
overgang van zo’n 7000 zwemmers vormen zij in de toekomst een van de grootste doelgroepen van de KNZB.
Leidraad tijdens het proces van organisatorische integratie is de slogan 'Normaal waar Normaal kan, Speciaal
waar Speciaal moet'. Dit houdt in dat waar mogelijk er integratie zal plaats vinden met het reguliere activiteiten
van de KNZB, maar dat waar dat niet mogelijk of gewenst is, de gehandicapten doelgroep zijn eigen activiteiten
kan blijven houden. Onderdelen als topsport, talentontwikkeling, competities en kampioenschappen zijn
opgenomen in de huidige organisatie en bestaande programma’s. Zo is er de Zwemcompetitie Gehandicapten,
Waterbasketbalcompetitie en is er een product ontwikkeld voor sport en spelactiviteiten voor verstandelijk
gehandicapten en draait de nationale selectie gehandicapten zwemmen, ook wel topsportselectie genoemd,
een fulltime topsportprogramma, (Organisatorisch Integratie KNZB, 2008).
Deze nationale selectie gehandicapten zwemmen neemt een bijzondere positie in binnen de context van zowel
de zwemsport voor gehandicapten als ook de organisatorische integratie. De bijzondere positie binnen de
zwemsport voor gehandicapten komt voort uit het gegeven dat de zwemsport binnen de gehandicaptensport
de grootste sport vormt. In monitor sportdeelname van mensen met een handicap (van Lindert et al., 2008)
geeft 40% van de sporters met een handicap aan dat zij zwemmen. Het deel van deze grote groep zwemmers
met een handicap dat aan wedstrijdsport doet en doorstroomt naar de topsport is echter zeer gering. De
organisatorische integratie creëert een bijzondere positie voor de topsportselectie doordat zij door deze

Spelen het grootste voorbeeld is. Waar er aan de ene kant dus integratie plaats vindt, blijft een scheiding
tussen zwemmers met en zonder handicap bestaan.
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kampioenschappen. Echter houdt de topsportselectie ook hun eigen competitie waarvan de Paralympische
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organisatorische integratie steeds vaker geïntegreerd met valide zwemmers zwemmen zoals tijdens nationale

1.2 Aanleiding
1.2.1 Gehandicaptensport in beeld

Team Parastars is een statement
Het is gehandicapte sporters een doorn in het oog dat hun tak van sport ondergewaardeerd
blijft. Om dit te veranderen zag gisteren in het Amsterdamse Paradiso 'Team Parastars' het
levenslicht.
Uniek in de wereld en een geesteskind van rolstoeltennisster Esther Vergeer die zes
topsporters om zich heen heeft verzameld die de gehandicaptensport naar een hoger niveau
willen tillen. Team Parastars is het eerste team gehandicaptensporters ter wereld dat de
krachten bundelt en zich op deze manier wil presenteren en manifesteren om de
gehandicaptensport onder de aandacht te brengen. In samenwerking met verschillende
(media)partners wil het team ervoor zorgen dat er meer bekendheid wordt gecreëerd, meer
aandacht is voor en meer kennis over de verschillende takken van gehandicaptensport
Metro - 14 april 2011

ABILITY, DISABILITY, INABILITY!?

Mensen sporten niet alleen zelf graag, men vindt het ook leuk om sport te bekijken, te volgen. Volgens Kunnen
(2007) komt dit doordat sport een combinatie geeft van 'inlevingsvermogen, spanning, identificatie met de
sporter en de drang om bij een club of groep te horen'. Sportprogramma's op televisie worden door een steeds
groter aantal mensen bekeken en ook sportmagazines en sportbijlagen in de krant krijgen steeds meer
aandacht (Rapportage Sport, 2008). Volgens Stokvis (2003, in: Rapportage Sport 2008) hebben niet alle sporten
de status van 'mediasport'. Volgens hem zijn er slechts een aantal sporten die deze status hebben, vaak
uitgeoefend op het hoogste niveau. De aandacht voor de sporten die op een lager niveau worden beoefend of
op minder grote locaties krijgen duidelijk minder aandacht. "In deze situaties presteren topsporters
voornamelijk onder het goedwillende oog van collega-sporters en gezinsleden, en gaan de eventuele opnamen
niet de wereld rond, maar worden zij onderdeel van het familiearchief" (Rapportage Sport, 2008, p.102). De
gehandicaptensport is één van de sporten die minder aandacht krijgt. Volgens het onderzoek van TiessenRaaphorst en Breedveld (2006, in: Rapportage Sport 2008) werd in de periode van 2000 - 2005 op een totaal
van 12.500 uur sportzendtijd slechts 18 uur aan gehandicaptensport besteed. Hiervan werd 13 uur besteed aan
de Paralympische Spelen van 2004 (in 2000: 3 uur), wat betekent dat in de overige jaren slechts vijf uur aan
gehandicaptensport werd besteed. Wel is er een toename van de aandacht voor de gehandicaptensport
getuige ook de kijkcijfers van het dagelijkse sportprogramma dat tijdens de Paralympische Spelen van 2008

2008). Echter blijven de prestaties van topsporters met een handicap heden ten dage nog steeds vaak buiten

dat van gehandicaptensport gegeven wordt vaak gezien als stereotyperend en negatief. Dit is één van de
redenen dat Team Parastars is opgericht, om de beeldvorming van de gehandicaptensport te verbeteren. Of
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beeld. Het is niet alleen de hoeveelheid aandacht voor de gehandicaptensport problematisch, ook het beeld
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door de NOS werd uitgezonden. Gemiddeld keken hier per dag zo'n 300.000 mensen naar (Rapportage Sport,

zoals Esther Vergeer aangeeft in een interview: "Gehandicaptensport is niet iets raars; het is topsport en het is
cool" (www.teamparastars.nl).
Naast dat men naar aanleiding van het Olympisch Plan 2028 (OP2028) meer wil investeren in de infrastructuur
van de gehandicaptensport onderkend men in dit zelfde OP2028 het probleem van de gebrekkige aandacht
voor gehandicaptensport en de beeldvorming van de gehandicaptensport. In het OP2028 wordt gesteld dat er
gewerkt moet worden om de gehandicaptensport beter in beeld te brengen. "Toeschouwers en televisiekijkers
moeten worden ‘gepakt’”, aldus het OP2028. “Er moet daarom een duidelijke en beeldende uitleg komen van
het classificatiesysteem. Ook moet de sporter en zijn of haar handicap op een juiste manier in beeld worden
gebracht. Oud-sporters en coaches (in de rol van presentator) zijn hierbij belangrijk. Een belangrijk
informatiemiddel is een website of community die speciale aandacht geeft aan de gehandicaptensport. Ook de
sportbonden moeten specifiek aandacht aan de gehandicaptensport besteden en hun mediabeleid afstemmen
op dat van het NOC*NSF” (NOC*NSF, 2009, p. 149).
Met name de zin "ook moet de sporter en zijn of haar handicap op een juiste manier in beeld worden gebracht.
brengt de vraag met zich mee: wat is de juiste manier? De huidige beeldvorming rondom gehandicaptensport
wordt volgens Barnes (1992) in de massamedia en met name in de gedrukte media gekenmerkt door
ABILITY, DISABILITY, INABILITY!?

ontkenning dan wel door het medicaliseren, betuttelen van sporters met een handicap. Hiermee versterkt de
media de stereotypen die ten grondslag liggen aan de houding richting mensen met een handicap als ook de
vooronderstellingen en verwachtingen naar deze groep (Barnes, 1992).

Uit recent onderzoek naar de

beeldvorming van gehandicaptensport komt naar voren dat handicap en gehandicaptensport nog steeds
gemarginaliseerde rol heeft binnen de media en dat in de afgelopen jaren niets is verbeterd (Hardin & Hardin,
2004). Verslaggevers richten zich nog steeds in de eerste plaats op de handicap in plaats van de sporter
(Schantz & Gilbert, 2001) Daarbij bevordert de beeldvorming van de gehandicaptensport ook vaak de 'awwfactor'. Hiermee wordt gedoeld op het feit dat de samenleving vaak de prestaties van sporters met een
handicap waarderen als 'knap dat men dit kan, ondanks de handicap'. Centraal hierin staat het medelijden dat
men heeft, waarbij de handicap wordt gezien als een persoonlijke tragedie voor de sporter (Ellis, 2009).
Wat verder nog naar voren komt in de beeldvorming van gehandicaptensport is dat als sporters met een
handicap in de media worden beschreven, zij vaak worden neergezet als 'supercrips' (Schantz & Gilbert, 2001).
Dit 'supercrip' model omvat de presentatie van de persoon met een handicap als held op grond van zijn of haar
vermogen om prestaties te leveren die normaliter niet mogelijk zijn voor mensen met een handicap of op
grond van de persoon die een 'gewoon' leven leidt ondanks een handicap (Hardin & Hardin, 2004) . Het 'super
cripple' stereotype kenmerkt zich door het toekennen van magische of bovenmenselijke kwaliteiten aan
sporters met een handicap. Volgens Barnes (1992) passen paralympische sporters goed binnen het supercrip

worden toegedicht, is dit supercrip stereotype voor sporters met een handicap diepgaander (Schell & Duncan,
13

1999). Dit is vanwege het feit dat de samenleving zich zelf gerust wil stellen met de gedachte dat als een
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paradigma vanwege hun topsport vaardigheden. Hoewel ook andere topsporters 'superhuman' kwaliteiten

sporter met een handicap maar hard genoeg zijn best doet hij ook 'normaal' kan zijn en geeft tevens een
bevestiging van de eigen niet-gehandicapte identiteit en 'normaliteit' (Ellis, 2009).
1.2.2 Gehandicaptensport anders dan normaal?!
De overheid is middels diverse projecten bezig om niet alleen de beeldvorming van de gehandicaptensport te
veranderen, ook de sportparticipatie van mensen met een handicap vormt een doel binnen het beleid van de
overheid zoals in de context te lezen is. De overheid heeft het hierbij over zowel de participatie in de
breedtesport als ook de doorstroming naar de topsport (Ministerie van VWS, 2005). Dit is onder andere al in
gang gezet door het Sport voor Allen project als ook de diverse huidige projecten waarbij onder andere
sporters met een handicap als 'targetgroep' zijn gedefinieerd. De achterliggende gedachte achter al dit beleid is
het verbeteren van de positie van de gehandicaptensport. Zoals in het overzicht van de historie van de
gehandicaptensport naar voren kwam was dat enkele decennia geleden gehandicaptensport als een vorm van
revalidatie werd beschouwd. Pas sinds de laatste jaren wordt gehandicaptensport als sport en als topsport
gezien mede door de organisatorische integratie. Wat echter niet of slechts beperkt is veranderd, is de manier
waarop de samenleving naar gehandicaptensport kijkt. Zoals in bovenstaande paragraaf duidelijk wordt is
heerst er nog altijd een negatieve stereotypering. Waar er wel aandacht is voor de gehandicaptensport heerst
nog altijd het idee van de "supercrip" en de "awww- factor" waarin vaak de handicap centraal wordt gesteld
ABILITY, DISABILITY, INABILITY!?

en niet de sporter en zijn prestatie. Zoals uit zowel het voorbeeld van Team Parastars als het Olympisch plan
2028 duidelijk wordt, is men wel bezig om meer aandacht te generen voor de gehandicaptensport en het beeld
van de gehandicaptensport te veranderen.

Zowel het beleid als de beeldvorming met betrekking tot gehandicaptensport hebben gemeen dat zij de
gehandicapten en daarmee ook de gehandicaptensport apart benoemen en hiermee impliciet en expliciet
betitelen als een categorie. Getuige ook de notitie over het Olympisch Plan 2028 waarin staat dat de
gehandicaptensport 'een specifieke aanpak verdient'. Dit creëert het beeld dat beleidsmakers de
gehandicaptensport anders dan reguliere sport ziet en daardoor ook anders dient te worden benaderd.
Niet alleen volgens beleidsmakers is er een verschil maar ook volgens de samenleving zoals blijkt uit de
beeldvorming. De beeldvorming zoals hierboven beschreven geeft het beeld van de sporter met een handicap
anders dan normaal. Hierbij geldt dat normaal zijn als norm wordt gehanteerd en dat alles wat hiervan afwijkt
wordt beschreven als 'abnormaal'. Vanuit deze gedachte is ook het supercrip stereotype te begrijpen. De
samenleving beschouwt prestaties van (top)sporters met een handicap als 'abnormaal'. Het abnormale heeft
betrekking op het gegeven dat sporters met een handicap deze drempels 'overwinnen'. Hier zijn volgens de
samenleving supercrip kwaliteiten voor nodig.
Daarnaast heeft volgens Barnes (1992) en Schell en Duncan (1999) het supercrip stereotype vooral zijn

ook over een dichotomie tussen normaliteit en abnormaliteit waar met name topsporters mee te maken

dichotomie heerst tussen normaliteit en abnormaliteit, wordt deze sporter nog vaak de normaliteit ontzegd.
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hebben. Als een topsporter met een handicap iets 'normaal' doet, in een samenleving waarin een duidelijke
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weerslag op paralympische sporters vanwege hun topsport vaardigheden. Barnes (1992) spreekt in dit geval

Volgens Goffman (in: Mossman, 2002) komt dit onder ander doordat kleine fysieke 'abnormaliteit' leidt tot het
algehele 'abnormaliteit'. Het gehandicapte lichaam van de topsporter wordt diverse geconstrueerde rollen en
stigma's toebedeeld zoals bijvoorbeeld het supercrip, doordat het lichaam afwijkt van de norm van normaliteit.

Hetgeen hierboven staat beschreven maakt duidelijk dat stigma's en normen topdown door de valide
samenleving worden opgelegd aan de (top)sporters met een handicap. Zowel binnen de diverse beleidsstukken
als ook in de onderzoeken naar de beeldvorming van gehandicaptensport wordt de sporter met de handicap
niet betrokken of bevraagd. Om de positie van de gehandicaptensport en de beeldvorming te verbeteren
vormt de sporter met een handicap echter wel een belangrijke schakel. Deze wordt nu helemaal gemist. Dit
alles roept verschillende vragen op: Ervaren topsporters met een handicap hun sportprestaties zelf ook als
'abnormaal'? Ervaren sporters met een handicap zichzelf als anders? In hoeverre worden topsporters met een
handicap zelf beïnvloed door de beeldvorming? Om antwoorden te kunnen geven aan deze vragen dient er
meer inzicht te verkregen te worden in de betekenissen die (top)sporters met een handicap zelf geven aan hun
sport. Een vraag die aan de basis van dit alles ligt is: 'Wat is normaal?' in de context van sport en
gehandicaptensport? Dit laatste heeft vooral betrekking op de manier waarop we naar topsporters met een
handicap en gehandicaptensport kijken, maar nog belangrijker is wellicht de vraag, waarom kijken we op deze
ABILITY, DISABILITY, INABILITY!?

manier? Hiervoor dient niet alleen de gehandicaptensport maar ook de 'reguliere' sport kritisch bekeken te
worden.
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1.3 Centrale Onderzoeksvraag
In deze paragraaf wordt de centrale onderzoeksvraag van dit onderzoek beschreven. Om duidelijkheid te
verschaffen in te gebruikte termen en begrippen wordt het hoofdstuk afgesloten met een begrippenkader.

1.3.1 Doelstelling
Het doel van dit onderzoek is om inzicht te verwerven in de betekenissen die topzwemmers geven aan hun
topsportleven. Een belangrijke element hierin is de rol hun handicap speelt in hun sportloopbaan en hoe hun
handicap van invloed is op hun betekenisgeving aan hun topsportleven.
Een ander doel van dit onderzoek is om te onderzoeken hoe disability en gehandicaptensport door de (valide)
samenleving wordt geconstrueerd.

1.3.2 Vraagstelling
De vraagstelling die centraal zal staan in dit onderzoek is:
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WELKE BETEKENISSEN GEVEN TOPZWEMMERS MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP AAN HUN
TOPSPORTLOOPBAAN EN WELKE ROL SPEELT DISABILITY IN DEZE BETEKENISGEVING?

Naast een algemene vraagstelling zijn er ook enkele deelvragen opgesteld:
o

Welke invloed heeft disability op de sportloopbaan van topzwemmers met een lichamelijke handicap?

o

Hoe worden topzwemmers met een lichamelijke handicap beïnvloed door het heersende disabilitydiscours?

1.3.3 Begrippenkader
Voor een beter begrip van bovenstaande vraagstelling zullen hieronder de belangrijkste begrippen nader
worden verklaard.
o

Betekenissen: Het proces van betekenisgeving bestaat uit het construeren en kenmerken van de
waarnemingen, waar interpreteren slechts het kenmerken omvat (Weick, 1995: 8). Actoren geven
betekenis aan wat zij meemaken op basis van wat zij eerder hebben meegemaakt. Weick's theorie van
betekenisgeving wordt gebruikt om te achterhalen hoe een individu zijn of haar werkelijkheid
construeert, waarom dat gebeurt en wat de gevolgen hiervan zijn. Binnen dit onderzoek vormen de
zwemmers die actoren die zelf hun betekenisgeving construeren.

Topzwemmers: "Je bent topsporter als je internationaal op het hoogste niveau (EK's, WK's en

worden door NOC*NSF ingedeeld in drie categorieën: A-status, B-status en High Potential-status.
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Olympische Spelen) meedoet, binnen een erkend topsportonderdeel” (www.nocnsf.nl). Topsporters
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o

Topsport zwemmers behoren binnen de KNZB tot de nationale selecties. Voor de gehandicaptensport
is er de nationale selectie gehandicapten zwemmen. Deze selectie traint volgens het fulltime
topsportprogramma en neemt namens de KNZB deel aan EK, WK en Paralympisch Spelen (KNZB,
2009).
o

Lichamelijke handicap: In 1980 omvatte de definitie van lichamelijke handicap door de World Health
Organization (WHO, 1980) de trilogie "impairment, disability and handicap" en die sprak over
“consequenties van ziekte”. De nadruk in de huidige WHO definitie va (International Classification of
Function, 2001) ligt nu het accent op gezondheid, inclusief de beperkingen, en ook op eventuele
positieve aspecten. De ICF maakt een basisonderscheid tussen (1) lichamelijke structuren en functies
en (2) activiteiten en participatie. “Handicap” is een overkoepelende term die geassocieerd wordt met
blijvende hindernissen op lichamelijk gebied als ook op het gebied van hinder bij het uitvoeren van
activiteiten en deelname aan de samenleving. In de nieuwe terminologie spreken we niet meer van
“de gehandicapten”, maar van “mensen met een handicap” (van Lindert et al., 2008).

o

Sportloopbaan: De levensloop wordt bepaald door datgene wat in het dagelijkse leven voorvalt. Het
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'dagelijkse' pad en de levensloop zijn bijgevolg nauw met elkaar verbonden. Hoe men de dagelijkse
gebeurtenissen organiseert en interpreteert is sterk afhankelijk van de ervaringen die men in het
verleden heeft opgedaan, alsook het perspectief dat iemand heeftop het toekomstige verloop van het
levenspad (van der Poel 1999, p. 94 in: de Knop et al., 2002). De invloed van de levensloop op het
dagelijkse en omgekeerd, is eveneens van toepassing op wat men als de 'sportloopbaan' zou kunnen
omschrijven (Kamphorst & Spruijt, 1983 in: de Knop et al., 2002).

Het begrip Betekenissen en betekenisgeving zal nader worden beschreven aan de hand van Weick(1995) in het
hoofdstuk Analysekader waarin dit centrale concept van het onderzoek wordt uitgelicht.

1.4 Gebruik van begrippen
In de volgende paragraaf wordt een korte verantwoording gegeven voor de keuze van bepaalde begrippen.
Sommige begrippen binnen dit onderzoek bevatten bepaalde waarden en roepen beelden op waardoor een
verantwoording van de onderzoekster op zijn plaats is. Op deze manier wordt duidelijk welke afwegingen die ik
als onderzoekster heb gemaakt.
Handicap
In de afgelopen jaren zijn er diverse verschillende theoretische benaderingen geweest van de term handicap en

handicap als invaliditeit en vaak door elkaar heen. Er is hier geen eenduidigheid over. Ik heb gekozen om

keuze voor de term handicap het beste bij aan. Nu en dan gebruik ik de term disability omdat in sommige
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voornamelijk de term handicap te gebruiken omdat het onderwerp gehandicaptensport betreft. Daar sluit de
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beperking (Barnes, Mercer & Shakespeare, 2005). Er wordt in de literatuur zowel gesproken over beperking,

gevallen een goede vertaling of vervoeging van handicap niet de essentie goed weergaf of dat het
woordtechnisch beter in de zin paste. Dit heeft te maken met het tekort schieten van de Nederlandse taal om
hier een krachtige vertaling voor te geven zoals dat wel in het Engels mogelijk is. Ik besef dat de keuze voor
deze terminologie van handicap en disability voor sommigen aanstootgevend zou kunnen zijn maar het is niet
mijn bedoeling om mensen op welke manier dan ook te schaden. De keuze past naar mijn mening het beste in
de context van dit onderzoek.

Ability - Ableness
Zoals hierboven staat beschreven schiet de Nederlandse taal soms te kort om een goede en krachtige vertaling
te geven van een bepaalde term of woord. Dit geldt ook voor het ability (en in dezelfde mate inability) en
ableness. Ableness in de context van het lichaam gaat uit van een 'bekwaam' lichaam. Hierbij is de aanname
dat het lichaam van mensen die geen zichtbare handicap hebben vanzelfsprekend de norm is. Alles wat hiervan
afwijkt wordt beschouwd abnormaal/ niet-normaal en betiteld als 'handicap'. Er is gekozen om ook deze
termen niet te vertalen naar het Nederlands omdat hiermee wellicht de kracht en essentie van het woord weg
zou vallen.
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Sporters met een handicap of gehandicapte sporters
Er is een discussie in de literatuur over de wenselijkheid van het gebruik van de term 'gehandicapten' of
mensen met een handicap. DePauw en Gavron (2005) geven de voorkeur aan de 'people-first' benadering en
spreken over sporters met een handicap. Zij zijn van mening dat door deze benaderingen sporters erkend
worden als individuen in plaats dat de focus komt te liggen op de handicap. Dit komt grotendeels overeen met
de manier waarop Zola (1993) deze discussie benaderd. Hij is van mening dat zijn onderzoek gaat over mensen
en spreekt daarom zijn voorkeur uit voor de term 'mensen met een functiebeperking'. Volgens Oliver en
Barnes (1998) schuilen er echter ook negatieve gevolgen in het gebruik van de 'people-first' benadering.
Volgens hen duidt het impliciet op het feit dat handicap in deze vorm een eigenschap van het individu is en niet
van de samenleving. Ik heb gekozen om de 'people-first' benadering van DePauw en Gavron over te nemen
omdat dit naar ik meen dat dit het meeste recht doet aan de sporters. Zoals ik zal laten zien, zien zij zichzelf
namelijk op de eerste plaats als sporters.
Waar nodig is soms ook expliciet de term niet-gehandicapte sporter gebruikt om te voorkomen dat er
verwarring ontstaat omtrent de term van sporter en om het verschil aan te duiden tussen sporters met en
zonder handicap. Waar dit niet nodig is, is voornamelijk de term 'zwemmer' gebruikt om de onderzoeksgroep
zwemmers met een handicap, aan te duiden.

1.5 Leeswijzer

het onderzoek beschreven. In dit zelfde hoofdstuk wordt de centrale vraagstelling gepresenteerd welke de

hoofdstuk twee in de literatuurstudie een verdieping plaats door de constructie van disability aan de hand van
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kern vormt van het onderzoek en waarom alle overige hoofdstukken zijn gevormd. Vervolgens vindt er een
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Dit onderzoek is op de volgende manier opgebouwd: in hoofdstuk één wordt de context en de aanleiding van

diverse onderzoeken te beschrijven. Daarna wordt in dit hoofdstuk kort de relevantie van dit onderzoek op
maatschappelijk, wetenschappelijk en praktisch niveau beschreven. In hoofdstuk drie wordt de lens van dit
onderzoek beschreven aan de hand van de wetenschapsfilosofie. In hoofdstuk vier wordt het analysekader van
dit onderzoek gegeven door de beschrijving van het concept van Sensemaking van Weick en de tokentheorie
van Kanter. Hierna wordt in hoofdstuk vijf de verschillende onderzoeksmethodes beschreven zodat duidelijk
wordt op welke manier dit onderzoek gedaan is. In hoofdstuk zes wordt een overzicht gegeven van de
resultaten die verworven zijn door de semi-gestructureerde interviews en observaties. Vervolgens wordt er in
hoofdstuk zeven een verbinding gelegd tussen de literatuur en de empirische data in de vorm van een analyse
hierin worden ook de conclusies op de hoofd- en deelvragen gegeven. Het onderzoek wordt afgesloten in
hoofdstuk acht waarin de aanbevelingen kort en bondig zijn genoteerd. Aanvullend is nog een korte reflectie
van de onderzoekster, een bronnenlijst en een bijlage toegevoegd.

ABILITY, DISABILITY, INABILITY!?
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2. LITERATUURSTUDIE
Inleiding
De positie van de gehandicaptensport is het onderwerp wat in de context en aanleiding beschreven staat. De
vraag die hierbij centraal staat is wat is normaal? in de context van sport en gehandicaptensport? Om dit te
kunnen beantwoorden moeten we helemaal terug moeten gaan naar de basis. Hiervoor dienen we onszelf af te
vragen: op welke manier kijken we naar gehandicapten en naar gehandicaptensport? Waarom kijken we op die
manier? Waar komen deze beelden en ideeën vandaan? Kortom: een analyse van de constructie van de
handicap (disability). In dit hoofdstuk zal in de literatuurstudie dieper op dit onderwerp ingegaan worden.
Hierin zal de (sociale) constructie van disability nader geanalyseerd worden. Daarbij worden ook de
verschillende modellen die ten grondslag liggen aan deze constructie nader bekeken.
Centrale concepten zoals the body/embodiment worden in de eerste paragraaf nader bekeken. In de volgende
paragraaf worden de verschillende modellen van disability beschreven. In de laatste paragraaf wordt de
concepten van ability en disability in verband gebracht met de sport. Hiermee wordt duidelijk op welke manier
gehandicaptensport is geconstrueerd.

In de tijd van de 'oude Grieken' kregen vrouwen, niet-Grieken en lichamelijk en verstandelijk gehandicapten
geen mogelijkheden om te participeren in de sport (Thomas in: Houlihan, 2008). Er heerste in die tijd immers
een obsessie voor (mannelijke) lichamelijke perfectie. Deze obsessie naar lichamelijke perfectie ging zelfs zo ver
dat de Grieken en Romeinen in die tijd een groot aantal kinderen om het leven hebben gebracht die zij
beschouwden als gehandicapt (Thomas in: Houlihan, 2008). De nadruk op lichamelijke perfectie in de sport
zoals dat heerste in tijden van het oude Griekenland is ook te vinden in moderne tijden. Vandaar dat het
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2.1 Het 'perfecte' lichaam

lichaam sinds enkele jaren een belangrijk onderzoeksthema is geworden in vele sportsociologische
onderzoeken (Wagg, Brick, Wheaton & Caudwell, 2009).

In de poging om het lichaam te overstijgen om louter te zien als natuur of cultuur, wordt door onder andere
Schilling (1997) het belang van 'embodiment' erkend. Met de term 'embodiment wordt het idee dat het
lichaam een 'natuurlijk' biologisch product is kritisch bekeken en wordt erkend dat het lichaam niet enkel
biologisch is maar dat onze lichamelijkheid gevormd is door zowel sociale, culturele als fysieke processen.
Volgens Turner (1992, in: Edwards & Imrie, 2003) is 'embodiment' "an understanding of the body as biological
or corporeal and as, simultaneously, entwined with society ". Benson (1997) spreekt over de mens als 'embodied

en klasse zijn samengesteld en zichtbaar worden gemaakt. Het lichaam geeft daarnaast volgens Schilling (1997)
vorm aan onze identiteit en structureert hiermee het handelen van de mens. Hiermee kan gezegd worden dat
onze lichamen sociaal worden geconstrueerd. De samenleving heeft het lichaam gevormd, geclassificeerd en
geproduceerd via ongelijke machtsverhoudingen die ten grondslag liggen aan deze processen (Wagg, Brick,
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subject' en het lichaam als de plek waar de geconstrueerde verschillen van gender, seksualiteit, ras, etniciteit

Wheaton & Caudwell, 2009). Dit aspect van macht in relatie tot het lichaam is ook terug te vinden bij Foucault.
Volgens Foucault is macht niet iets wat bepaalde mensen of groepen bezitten, maar macht is terug te vinden in
dagelijkse interacties en instituties (Wagg, Brick, Wheaton & Caudwell, 2009). Centraal hierin is volgens
Foucault het aspect van discipline. "Discipline shapes and produces individuals through techniques of
surveillance that reverberate through the social and individual's bodies" (Cole et al., 2004: 212 in: Wagg, Brick,
Wheaton & Caudwell, 2009).
Foucault spreekt in deze context ook over de 'docile bodies'. Volgens hem wordt het lichaam geconstrueerd
door discoursen. Hiermee doelt Foucault op de discoursen van het lichaam die ontwikkeld zijn binnen
specifieke contexten zoals het leger, gevangenis, scholen en ziekenhuizen. Hierin gaat het Foucault niet zozeer
om de manier waarop het lichaam wordt vertegenwoordigd, maar wie de macht heeft

over deze

vertegenwoordiging. (Wagg, Brick, Wheaton & Caudwell, 2009).
Dergelijke discoursen over het lichaam en met name het perfecte lichaam hebben gevolg voor de manier
waarop de valide samenleving naar het 'gebrekkige' lichaam zoals bij disability en ziekte kijken. Deze manier
van schrijven over handicaps wijst op de manier waarop mensen met lichamelijke beperkingen worden
gecategoriseerd als 'anderen'. In de volgende paragraaf wordt dieper ingegaan op het aspect van het
gebrekkige lichaam dat als basis dient voor één van de modellen van disability.

De manier waarop we naar het lichaam, en specifiek het perfecte lichaam kijken heeft een directe link met de
manier waarop we disability construeren.

2.2.1 Medisch model
Sociologen bekeken disability eerst vanuit de lens van het medische model (Cheng, 2009). Het medische model
ziet disability als een kenmerk of eigenschap van de persoon zelf, wat direct wordt veroorzaakt door ziekte,
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2.2 Modellen van Disability

trauma, of een andere gezondheidstoestand (Cheng, 2009; Thomas, 2008 in: Houlihan, 2008). Shakespeare
(1996) ziet dit als een vorm van biologische determinisme, omdat binnen het medische model de focus ligt op
de fysieke gebreken van een persoon. Brittain (2004) deelt deze mening en stelt dat deze biologische visie
voortkomt uit de medische professie en dat disability om deze reden wordt gezien als een biologisch product.
Het gevolg hiervan is dat, zoals in de vorige paragraaf is beschreven, disability wordt gezien als 'anders', iets
wat afwijkt van het 'normale'.Dat deze visie zo heersend is geworden voor de gehandicapten komt voort uit de
macht die de medische professie heeft (gehad) binnen de samenleving en de heersende discoursen over het
'natuurlijke' lichaam. Deze macht van de medische professie in de Westerse samenleving is ontstaan door het

als ook de mogelijkheid om mensen van verwondingen en ziekte te genezen. Dit heeft geleid tot de sterke
positie van de medische wereld om bepaalde discoursen omtrent het lichaam en geest, als ook dus handicaps,
te kunnen bepalen (Brittain, 2004).
Deze machtspositie heeft er toe geleid dat deze sterke en blijkbaar legitieme discours ook door andere
organisaties en instituties is overgenomen en dat dit discours is gebruikt om beleid te schrijven om zo macht uit
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vermogen van de medische wereld om zowel ziektes en aandoeningen te kunnen benoemen en te definiëren

te oefenen op mensen met een handicap (Brittain, 2004). Dit is terug te zien bij overheidsinstanties, die vanuit
het medische model hun eisen vaststellen om te kunnen bepalen of iemand met een handicap in aanmerking
komt voor bepaalde hulpmiddelen.
Binnen de sport komt het medische model tot uiting in de classificaties. Classificaties zijn de categorieën waarin
sporters worden ingedeeld. Het doel van deze classificatie is dat er een eerlijke competitie plaats vindt. Bij het
classificeren wordt uitgegaan van de functionaliteit van het lichaam van de gehandicapt sporter. Aan de hand
van de mogelijkheden die het lichaam heeft, wordt een sporter een bepaalde classificatie gegeven.

Zoals al eerder gezegd zijn de heersende betekenissen die aan sport worden gegeven sociale constructies
waarbij wordt uitgegaan van een able-bodied concept met de daarbij horende regels, ideeën en beelden. Met
andere woorden er is een kloof tussen de ideologie van de lichamelijkheid in sport en de visie van het medische
model op de fysieke mogelijkheden van mensen met een handicap.
Dit leidde uiteindelijk ook op kritiek op het medische model. Kritiek op het model is vooral gericht op het feit
dat het model vanuit een individuele optiek naar mensen met een handicap kijkt (Cheng, 2009) en dat de
problemen die zij ervaren, volgens het model, onafhankelijk zijn van bredere sociaal-culturele, fysieke en
politieke omgevingsinvloeden (Brittain, 2004). Deze omgevingsinvloeden zijn onder ander te vinden in slechte

van disability, als ook de categorisering van de overheid om te bepalen om iemand wel of niet in aanmerking
komt voor een uitkering. De kritieken hebben uiteindelijk geleid tot de ontwikkeling van het sociale
(constructionistische) model van disability.

2.2.2

Sociaal model

Volgens het sociaal model wordt disability gevormd door de samenleving en niet de fysieke conditie van een
individu (Aitchison, 2003; Brittain, 2004; Handley, 2003; Jette, 2006; Shakespeare, 1996). Het sociale model
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toegankelijkheid van gebouwen door drempels en trappen, die daardoor bijdragen aan de sociale constructie

vestigt de aandacht op de marginaliserende impact van sociale en economische structuren op mensen met een
handicap (Handley, 2003). Het zijn volgens de Union of the Physically Impaired Against Segregation (UPIAS ,
1976) de sociale en economische structuren die mensen met een handicap proberen te onderdrukken en hen
hierbij uitsluiten van sociale ruimte en sociale omgang. Finkelstein (2001, p. 2) geeft de volgende interpretatie
aan het sociaal model: "our society is constructed by people with capabilities for people with capabilities and it
is this that makes people with impairments incapable of functioning".
Foucault (1976, in: Cheng, 2009) gebruikt hierbij de term ‘governmentality’. Het begrip ‘governmentality slaat
op de verschillende systemen van sociale regulatie die via het discours controle uitoefenen op individuen en

dat de staat en instituties hen besturen maar dat zij worden ‘governed (bestuurd)’ in de zin van worden
gevormd, gekneed en begeleid via ‘normaliserende’ praktijken (Dean, 1999 in: Cheng, 2009).

Het sociale model zet vraagtekens bij de medische bepalingen die het beleid domineren zoals dit vanuit het
medische model beschreven staat. In plaats daarvan pleit het sociale model voor definities die door de groep
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groepen. In het kader van disability betekent dit niet dat de individuen worden ‘governed (bestuurd)’ in de zin

zelf worden geformuleerd (Oliver, 1996). Volgens het sociale model van disability is het onderliggende
probleem ontstaan door een omgeving die niet flexibel is wat voortkomt door de starre houding en functie van
de sociale en fysieke omgeving zelf (Jette, 2006). Kortom: […] "it is not impairments that disable the disabled"
(Handley, 2003: 112). Aitchinson (2003) ondersteunt deze visie. Zij stelt: “people are not individuals with
disabilities, but disabled by society so that they become disabled” (Aitchinson, 2003: 965). De centrale
boodschap van het sociale model is dat in plaats dat men probeert de gehandicapten te veranderen door hen
aan de samenleving en de bijbehorende eisen en idealen aan te passen, de samenleving zich aan de
gehandicapten zou moeten aanpassen (Brittain, 2004). Daarbij dient men het lichaam als een vorm van
diversiteit te zien.

2.2.3 Social Critical Model
Zoals ook op het medische model kritieken ontstonden, zo is dit ook van toepassing op het sociale model.
Volgens de kritieken weet het sociale model niet om te gaan met de vele dimensies van persoonlijke ervaringen
met betrekking tot handicap en identiteit. Het sociaal model ontkent daarbij ook de lichamelijke ervaringen van
pijn en uitsluiting die een belangrijk onderdeel van de levens vormen van vele mensen met een handicap
(Thomas, 1999, in: Wickman, 2008). In zijn kritiek op het sociale model stelt Imrie (1997) dat het perspectief

ervaringen van mensen met handicap kan veranderen. Imrie (1997) vindt echter dat dergelijke veranderingen
weinig tot niets zullen doen aan de onderliggende visies en ideeën over gehandicapten die binnen de
samenleving en institutionele structuren heersen en waarbinnen mensen met een handicap gedwongen
worden te functioneren.
Clare (2001) merkt op dat een van de belangrijkste beperkingen van het sociale model de focus is op de
collectieve onrechtvaardigheden die worden gescheiden van het lichaam. Hierbij wordt de relatie van de mens
met het lichaam genegeerd en tevens hoe deze relatie wordt beïnvloedt door de onderdrukking van de
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van het sociale model suggereert dat een verandering in de fysieke omgeving (toegang tot gebouwen) de

omgeving. Morris (1991) ondersteunt deze visie en stelt dat het sociaal model "tends to deny the experience of
our own bodies, insisting that our physical differences and restrictions are entirely socially created" (Morris,
1991: 10). Daarom is Morris (1991) van mening dat het sociale model de persoonlijke ervaringen van het
‘impaired’ lichaam opnieuw zou moeten integreren.

2.2.4. Overige modellen
Binnen de literatuur zijn er ook nog enkele andere varianten op het sociale model van disability te vinden.
Zo spreekt Jette (2006) over het biopsychosociale model. Dit model tracht het medische en het sociale model

krachten. De interactie tussen deze verschillende krachten leidt volgens dit model tot ‘disablement’ (Jette,
2006). Hier in sluit het idee van Edwards & Imrie (2003) op aan. Volgens hen schieten zowel het medisch als het
sociaal tekort omdat ze niet erkennen dat er een dialectische verhouding is tussen het individu en de
samenleving. Hall (1999) deelt deze visie omtrent de dialectische verhouding en stelt als volgt: 'the body is
neither determined by biology nor society, but absorbs and reacts to biological and social processes in a
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te integreren. Binnen dit model wordt disability gezien als een gevolg van biologische, persoonlijke en sociale

neverending process'. Een andere model is dat van ‘minderheidsbenadering’ waarin de gehandicapten een
onderdrukte groep vormen (Shakespeare, 1996). Het model focust op de machtspolitiek en identiteitspolitiek,
waarbij de disability zelf niet zozeer wordt geproblematiseerd.
Shakespeare (1996) noemt als laatste nog de benadering volgens Weber en Foucault waarbij disability een
categorie is van sociale politiek. Net zoals bij de andere modellen verschuift hierbij de aandacht van het
individu met de handicap naar wettelijke en politieke processen, welke de persoon officieel bestempelen als
‘disabled’. In de volgende paragraaf wordt verder ingegaan op het aspect van disability en het centrale aspect
van ability in relatie tot sport dat hieraan ten grondslag ligt.

2.3 Ability en Disability
Sparkes en Brett (2002) stellen dat disability wordt ervaren via en door het lichaam, net zoals beperkingen
worden ervaren in termen van de persoonlijke en culturele verhalen die helpen om de betekenis ervan vorm
te geven. Zij stellen verder dat disability wordt ervaren vanuit het perspectief van de beperking. Of zoals
Hughes en Patterson (1997: 335) stellen: "One's body is one's window on the world".
Deze visie komt overeen met die van DePauw (1997) die bemerkt dat in een samenleving mensen worden
beoordeeld op hun uiterlijk en gewaardeerd voor hun jeugd, mannelijkheid, activiteit en fysieke schoonheid,

ondergeschikten. Op een zelfde manier geeft Hargreaves (2000: 185) aan dat "mensen met een handicap in de
eerste plaats worden beschouwd, geïdentificeerd, beoordeeld en vertegenwoordigd door hun lichaam, dat
wordt ervaren als onvolmaakt, onvolledig en onvoldoende". Hargreaves (2000) stelt ook dat binnen de
Westerse samenleving de nadruk wordt gelegd op de beheersing en perfectionering van het lichaam en dat het
gehandicapte lichaam niet past binnen dit ideaal. De uitsluiting van mensen met een handicap in de sport is in
die zin deels te wijten aan het "nature of the body" argument. (DePauw, 1997). Met dit argument doelt
DePauw op de 'natuurlijke' ongelijkheid van het lichaam en de uitsluiting die plaats vindt in de sport.
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terwijl personen met een handicap vaak gemeden worden door de maatschappij, en behandeld als sociale

De elementen van beheersing en perfectie zijn te koppelen aan de sport. Sport is immers ontwikkeld om
lichamelijke perfectie te benadrukken. Onder deze omstandigheden is het ook mogelijk om te zien waarom
sommige mensen topsport of sport in het algemeen voor mensen met een handicap verafschuwen (Brittain,
2004). Volgens DePauw (1997) is de manier waarop we sport definiëren van invloed hoe we disability en
mensen met een handicap zien. Volgens haar is het ook door de bestudering van het lichaam en de context en
de relatie tot de sport dat we sport kunnen zien als één van de locaties waar de reproductie van sociale
ongelijkheid plaatsvindt. Dit komt tot stand door de traditionele opvatting van sport welke wordt geassocieerd
met atletische prestaties, mannelijkheid en lichamelijkheid (DePauw, 1997). Zoals hierboven wordt beschreven

het lichaam (bijvoorbeeld mannelijk versus vrouwelijk lichaam, valide versus invalide) de basis vormt voor
sociale ongelijkheid en dus gemarginaliseerde status in de sport van vrouwen en gehandicapten.

Daarnaast is ability het centrale aspect van sport en lichamelijke activiteit geworden. Ability zoals dit sociaal
geconstrueerd is, betekent 'bekwaam' en in relatie met het lichaam als een 'bekwaam' (goed) werkend
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staat centraal in de relatie tussen het lichaam en de sport het argument dat de 'natuurlijke' ongelijkheid van

lichaam. Aan de andere kant wordt, disability, wat ook een sociale constructie is, dan ook meestal gerelateerd
aan ability en beschouwt als 'minder bekwaam of onbekwaam' en als 'niet in staat zijn om' (DePauw, 1997).
Wordt dit aspect van ability en disability gekoppeld aan sport dan wordt duidelijk dat de samenleving sport nog
steeds als het domein van de able-bodied man construeert (Anderson, 2009). De Westerse samenleving heeft
de ideale atleet gedefinieerd als een blanke, middenklasse, protestante, heteroseksuele en able-bodied man
(Anderson, 2009). Volgens DePauw (1997) zou sport moeten voldoen aan de sociaal geconstrueerde idealen
van lichamelijkheid, mannelijkheid en seksualiteit en worden personen met een handicap uitgesloten vanwege
hun inability om aan de gestelde idealen te voldoen. Devine (1997) heeft in deze context over voorgeschreven
standaarden waaraan een ieder in de samenleving wordt afgemeten. Als iemand niet kan voldoen aan deze
standaarden, dan wordt deze persoon beschouwd als minder. Volgens Devine (1997) vindt dit vooral zijn uiting
in de sport. In de sport draait het immers om het maken van verschil tussen elkaar op basis van het 'testen'
van kracht, snelheid en uithoudingsvermogen. In die zin vormt sport dan ook de centrale plek waarin mensen
worden beoordeeld op basis van hun onmogelijkheid om te voldoen aan deze standaarden. Een sportster in
het onderzoek van Brittain (2004) spreekt over: "the commonly held view that disability equates to inability,
and as such, people with disabilities are unable to take part in sport" (Brittain : 442). Volgens Brittain komt dit
deels door de sociale constructie van sport waarbij wordt uitgegaan van een able-bodied concept met de

mogelijkheden van een able-bodied samenleving.

DePauw (1997) stelt dat de insluiting van gemarginaliseerde groepen in de sport een kwestie is van
conformeren aan de drie gestelde idealen. Zij is daarbij van mening dat insluiting ook kan plaats vinden door de
sociale transformatie van de sport en/of een combinatie conformeren en transformeren. Hierbij zullen de drie
idealen moeten worden bevraagd en uitgedaagd.
Om personen met een handicap daadwerkelijk te kunnen beschouwen als atleten, dient volgens haar de visie
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daarbij horende regels en bepalingen die ontwikkeld zijn om tegemoet te komen aan de behoeften en

wat betreft sportiviteit en het lichaam opnieuw te worden gedefinieerd (DePauw, 1997).
Dit kan een lastige opdracht zijn. Hardin (2003) geeft namelijk aan dat sport de maatschappij weerspiegelt
waarin de waarden, normen en standaarden van de meerderheid gelden en heersen en zo wordt bepaald wie
kan deelnemen aan sport en wie een atleet is. Maar misschien nog wel belangrijker: wie niet kan deelnemen en
wie geen atleet is volgens de heersende normen van de samenleving. De samenleving construeert hier dus zelf
de uitsluiting van bepaalde groepen, waaronder de personen met een handicap. DePauw (1997) spreekt over
een tegenstelling met aan de ene kant sport als een plek waar lichamelijkheid wordt bewonderd en aan de
andere kant een plek waar sportparticipatie van personen met een handicap onzichtbaar wordt gemaakt. Zij

2.4 Samenvatting
Dit hoofdstuk geeft inzicht in de manier waarop de samenleving kijkt naar disability. Duidelijk wordt, aan de
hand van de literatuur, dat de opvattingen van de samenleving omtrent disability in strijd zijn met de sociale
constructie van sport. Dit alles in relatie tot het aspect van ability en het lichaam. Vanuit een gedachte dat
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stelt hierbij dat de samenleving zelf de constructie van sport als able-bodied activiteit heeft gevormd

sport het terrein is van de abled-bodied wordt duidelijk waarom gehandicaptensport om die reden als
afwijkend (minder) wordt beschouwd. De basis van dit beeld wordt gevormd door het beeld van het 'perfecte'
lichaam dat binnen de hedendaagse samenleving en met name binnen de sport centraal wordt gesteld. Vanuit
het concept van embodiment waarbij het 'perfecte' lichaam dient als norm wordt het beeld van de
gehandicapte (sporter) bepaald en zodanig beschouwd als minder, anders en afwijkend. Vanuit deze heersende
ideeën komt ook het medische model van disability voort. Binnen dit model wordt disability beschreven vanuit
een biologisch perspectief waarbij afwijkingen van het lichaam bepalen of iemand gehandicapt is. In reactie op
deze visie is het sociale model ontwikkeld waarin de handicap niet door het individu wordt bepaald maar door
de samenleving waarin het gehandicapte individu leeft. De samenleving zelf creëert volgens dit model de
disability middels verschillende sociale en economische structuren. Vanuit de literatuur wordt duidelijk dat
handicap sociaal wordt geconstrueerd vanuit een valide perspectief en dat vanuit de gedachte van ableness
alles wat hiervan afwijkt wordt gedefinieerd als disabled.

2.5 Relevantie
In deze paragraaf wordt de relevantie van dit onderzoek op drie verschillende niveaus beschreven:
maatschappelijk, wetenschappelijk en praktisch. De relevantie geeft het belang weer van dit onderzoek.

Integratie en de participatie van mensen met een handicap krijgt de laatste tijd steeds meer aandacht door
beleidsmakers. Vanuit een gedachte dat iedereen aan de samenleving moet kunnen participeren, is door de
overheid de afgelopen jaren veel geïnvesteerd om ook maatschappelijke participatie (onder andere sport)
mogelijk te maken voor mensen met een handicap. Dit komt voort uit de gedachte dat mensen met een
handicap en gehandicaptensport, mensen met een handicap moeten een leven kunnen leiden als ieder ander
en als volwaardig burger kunnen deelnemen aan de maatschappij. Zoals echter uit de literatuurstudie duidelijk
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2.5.1 Maatschappelijke relevantie

wordt, zijn de heersende gedachten en ideeën die binnen de maatschappij leven over handicap en sport over
het algemeen negatief. De maatschappij heeft zelf de normen en eisen geconstrueerd waaraan sport en
sporters zouden moeten voldoen en creëert hiermee de uitsluiting van bepaalde groepen, waaronder de
personen met een handicap. Zoals al eerder is beschreven werd gehandicaptensport in het begin van de 20e
eeuw gezien als vorm van revalidatie en niet als sport. Naast het aspect van volwaardig burgerschap probeert
dit onderzoek een bijdrage te leveren aan de gehandicaptensport als een volwaardige sport. De
organisatorische integratie probeert hieraan bij te dragen door sport zo inclusief mogelijk te maken en de
gehandicaptensport dezelfde faciliteiten en mogelijkheden te bieden als de 'reguliere' sport.

Er kunnen drie verschillende wetenschappelijke relevanties genoemd worden die van toepassing zijn op dit
onderzoek.
(1) Vanuit de verschillende onderzoeken die gedaan zijn naar disability en gehandicaptensport, wordt duidelijk
op welke manier de discours omtrent deze onderwerpen is gevormd. Op deze wijze wordt duidelijk vanuit
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2.5.2 Wetenschappelijke relevantie

welke discours de samenleving naar gehandicaptensport kijkt. Het heersend discours dat niet voordelig blijkt te
zijn voor de sporter met een handicap wordt hen vanuit een top-down benadering min of meer opgedrongen.
Dit onderzoek stelt echter de verhalen van de sporter centraal. Ik gebruik een bottum-up benadering om de
betekenissen achterhalen die de sporters met een handicap geven aan hun handicap en hun sport. Maar zoals
Brittain (2004) aangeeft: "no one is immune to the kinds of perceptions regarding disability" (Brittain,2004, p.
432). Daarom onderzoek ik ook hoe zwemmers met een handicap zelf beïnvloed worden door het heersende
discours.
(2) Medland en Ellis-Hill (2008) concludeerden in hun onderzoek dat veel mensen met een handicap niet
deelnemen aan sport omdat bij sport hun lichamelijke 'afwijkingen' meer zichtbaar zijn en zij hierdoor
beoordeeld worden als onbekwaam. Dit geldt ook voor het zwemmen, aangezien in die setting de handicap
het meest zichtbaar is. Zwemmen vindt plaats zonder hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld protheses en andere
hulpmiddelen, dus zwemmers moeten hun prestatie uit alleen hun lichaam halen, zonder hulpmiddelen. Dit
maakt juist daarom het zwemmen een unieke onderzoekssetting in het licht van het vraagstuk over het
perfecte lichaam/ embodiment en gehandicaptensport.
(3) Waar thema's als etniciteit en gender in sport al veelvuldig onderzocht zijn (zie bijvoorbeeld: DeWar, 1993,
Donnely 1996, Hall, 1995, Smith, 1992) vormt aandacht voor de rol van lichamelijke handicap echter een

grote groep vertegenwoordigen. In landen als Engeland, Amerika en Scandinavië wordt al wel in grote mate
onderzoek gedaan naar de verschillende aspecten van disability middels de zogeheten Disability Studies. Dit
onderzoeksthema staat in Nederland echter nog in de kinderschoenen. Sinds 2008 is er in Nederland door
initiatief van onder andere ZonMw/handicap + studie een start gemaakt met Disability Studies in Nederland
(DSiN). Zoals als in de notitie "Disability Studies in Nederland" te lezen is, erkent deze organisatie dat
Nederland achterloopt op dit onderzoeksgebied: "Nederland heeft echter een grote inhaalslag te maken wat
betreft het bewust worden van de sociale, politieke, economische en culturele betekenissen van disability (Kool,
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onderbelicht thema, terwijl 1,5 miljoen mensen in Nederland met matige of ernstige motorische handicap een

2008, p. 6) Dit onderzoek wil daarom een bijdrage leveren om Disability Studies in Nederland te helpen bij deze
inhaalslag. Het onderzoek heeft om deze reden ook uitgebreid karakter om het gat in de literatuur, zoals
hierboven beschreven, trachten te vullen. Het inperken van dit onderzoek leidt anders mogelijk tot verlies van
interessante dimensies.

2.5.3 Praktische relevantie
Dit onderzoek is onderdeel van het algemene vraagstuk in sport over het organiseren en managen van
diversiteit. Door het identificeren van de belangrijkste stimulansen en belemmeringen voor zwemmers met een

van de topsporter zoals zij dit nu leiden, kan dit onderzoek mogelijk adviezen geven aan de KNZB, hoe met deze
stimulansen, belemmeringen en factoren om te gaan. Dit kan vervolgens leiden tot input voor een nieuw te
vormen beleid rondom de gehandicapten (top)sport of aanpassingen van het huidige beleid.
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lichamelijke handicap in hun weg naar de top en te onderzoeken welke factoren van invloed zijn op het leven

Met de organisatorisch integratie wordt binnen de sportbonden een beroep gedaan op hun capaciteiten om de
diversiteit, in dit kader, (in)validiteit, te managen. Dit onderzoek geeft mogelijk inzichten die de KNZB kan
helpen in het managen van de diversiteit doordat inzicht wordt verschaft in achterliggende motieven en
factoren die van invloed zijn (geweest) op de sportparticipatie van deze doelgroep.
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3. WETENSCHAPSFILOSOFIE
3.1 Wetenschapsfilosofie
Als onderzoeker ben ik van mening dat de werkelijkheid voortdurend gecreëerd wordt door middel van
interactie tussen mensen. Betekenissen worden gevormd aan de hand van onderhandeling en machtposities,
zoals Parker (2000) dit noemt, de 'contested meaning'. Hierbij beschouw ik alles wat uit interactie voortkomt,
als de waarheid. Het is op dat moment de waarheid voor die personen. Hierbij dient men rekening te houden
met de context waarin men zich bevindt, aangezien de context van invloed is op de interactie en de
betekenissen van die persoon op dat moment. Het is van belang om er achter te komen wat de details van de
situatie zijn om de werkelijkheid te leren begrijpen of misschien een achterliggende werkelijkheid die de
situatie bepaalt. Ik vind het van belang om subjectieve betekenissen die achter de acties van mensen liggen te
kunnen begrijpen. De taak aan mij om te proberen de werkelijkheid van degenen die ik ga bevragen te leren
begrijpen, om zo hun motieven te doorgronden en te begrijpen.
Om dit mogelijk te maken is gekozen om binnen dit onderzoek gebruik te maken van kwalitatief onderzoek.
Kwalitatief onderzoek wordt gebruikt om bepaalde sociale gebeurtenissen te kunnen begrijpen vanuit het
perspectief van hen die betrokken zijn (Glesne, 2006). Kwalitatief onderzoek legt de nadruk op woorden en

mensen deze werkelijkheid beschouwen in een voortdurend proces van betekenisgeving. Het gaat om het
begrijpen van sociaal gedrag in een bepaalde context. Binnen dit onderzoek is dit de context van de
sportloopbaan van topzwemmers met een lichamelijke handicap.
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betekenisgeving en ziet de sociale werkelijkheid als een dynamisch proces. Deze verandert door de manier hoe
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4. ANALYSEKADER
Inleiding
In dit hoofdstuk worden de centrale concepten van dit onderzoek beschreven die het analysekader vormen van
het onderzoek. Daar binnen dit onderzoek gevraagd wordt naar de betekenissen van gehandicapte sporters is
betekenisgeving een centraal concept. Middels de theorie van Weick (1995) wordt het concept van
'Sensemaking' nader toegelicht. Daar de groep gehandicapten een minderheid vormt binnen de samenleving,
wordt het concept van de 'Tokentheorie' van Kanter (1977) gebruikt. Aan de hand van deze theorie is het
mogelijk om te analyseren op welke manier minderheden zich verhouden tot een meerderheid en welke
gevolgen dit heeft voor het gedrag van de minderheid.

4. 1 Betekenisgeving - Weick
Karl E. Weick is sociaal-psycholoog en ziet organisaties niet als statisch gegeven, maar als ‘uitkomst van
zingeving aan de gevolgen van handelen’. Zijn aandacht gaat uit naar het proces van organiseren dat
contextueel en relationeel bepaald wordt. Zijn procesbenadering van organiseren biedt een alternatief voor de
dominante structuurbenaderingen van organisaties. In zijn boek "Sensemaking in Organizations" stelt Weick

1:Grounded in Identity Construction - Betekenisgeving is gefundeerd op identiteitsconstructies
Weick stelt dat identiteiten worden geconstrueerd middels interactie. Het individu is zelf de 'sensemaker' en
door continue herdefinitie van identiteit wordt deze gevormd. De zwemmers met een lichamelijk handicap
creëren zelf hun eigen identiteit. Het is dus van belang om de zwemmers naar de betekenissen te vragen die zij
zelf geven aan hun sportloopbaan en welke effecten dit heeft (gehad) op hun (sport)identiteit.
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(1995) zeven eigenschappen van ‘sensemaking’ centraal.

2: Retrospective - Betekenisgeving is retroperspectief
Weick geeft aan dat vaak pas achteraf betekenis wordt gegeven aan handelingen en ervaringen. De
betekenisgevers, in dit geval de zwemmers met een lichamelijke handicap, geven hun betekenissen aan de
hand van eerdere ervaringen. Herinneringen die zij hebben aan hun sportloopbaan vormen hierbij de input.

3: Enactive of sensible environments - Betekenisgeving creëert zinvolle omgevingen
Weick koppelt zijn begrip van betekenisgeving aan het begrip ‘enactment’: in het proces van zingeving gaat het
niet alleen om het interpreteren van een omgeving die al bestaat, maar ook om het creëren van een zinvolle
omgeving. Die werkelijkheid is weliswaar geconstrueerd, maar die constructie gaat een eigen leven leiden

zwemmers. Dit aspect komt vooral naar voren bij de sportloopbaan, welke personen, instanties en
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doordat mensen ernaar blijven handelen. Context en omgeving zijn van invloed op de betekenisgeving van de

gebeurtenissen zijn van invloed geweest en op welke manier heeft dat nog betrekking op de hedendaagse
sportbeoefening van de zwemmers.

4: Social - Betekenisgeving is sociaal
De constructie en interpretatie van situaties komt tot stand in de interactie tussen mensen en beperkt zich niet
alleen tot interacties tussen mensen die daadwerkelijk aanwezig zijn. Volgens Weick hoeven deze mensen niet
'lijfelijk' aanwezig te zijn om invloed te hebben op de betekenisconstructie. De zwemmers creëren hun
betekenissen middels interactie met mede-sporters, trainers en coaches maar wellicht ook ouders,
fysiotherapeuten. Maar zoals Weick aangeeft hoeven deze mensen zich niet in de directe omgeving van de
zwemmer te bevinden, er kan ook betekenisgeving plaats vinden via media of (sport)voorbeelden.

5: Ongoing - Betekenisgeving is een continu proces
Betekenisconstructies vinden voortdurend plaats en worden continu aangepast. Weick geeft hierbij aan dat
'arousal' (prikkels) en emotie hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

Betekenis wordt vaak pas

geconstrueerd als iets onverwachts of als 'verstoring' van de dagelijkse gang van zaken plaats vindt. Dit hoeft
niet bij voorbaat iets negatiefs te zijn, Weick spreekt ook over verstoring door positieve emoties. De interviews
die worden afgenomen zorgen voor een moment van' verstoring' waarbij de zwemmers worden gevraagd om

6: Focussed on and by extracted cues - Betekenisgeving is gericht op en wordt bepaald door ‘extracted cues’
Aan betekenisgeving gaat een proces vooraf waarin bepaalde zaken (‘cues’) worden opgemerkt (‘noticing’). En
wat opgemerkt wordt, hangt weer af van de context waarbinnen de ‘cues’ geplaatst worden. Iedere zwemmer
zal tijdens de interviews zijn eigen 'cues' hebben waardoor betekenis worden geconstrueerd. Dit kunnen
bijvoorbeeld bepaalde gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld drempels die de zwemmers hebben ervaren in hun
sportloopbaan. Hierdoor kan de zwemmer mogelijk een bepaald negatief beeld hebben gevormd omtrent
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terug te kijken op bepaalde momenten (sportloopbaan) en gebeurtenissen.

sporten.

7: Driven by plausibility rather than accuracy - Betekenisgeving wordt meer gemotiveerd door plausibiliteit
dan door nauwkeurigheid
Mensen zijn gericht op een bruikbaar en plausibel beeld van de situatie, niet op de nauwkeurige analyse ervan.
Het gaat er voor de betekenisgever, in dit geval de zwemmer, niet om of dat verhaal in zijn of haar herinnering
helemaal klopt, zolang het verhaal maar plausibel is. De zwemmers zullen tijdens de interviews hun verhalen
vertellen, deze verhalen vormen de subjectieve werkelijkheid. Ze zijn immers 'waar' voor de zwemmers, het

Door middel van de aspecten die Weick hierboven beschrijft is het mogelijk de betekenisgeving van de
zwemmers te beschrijven en te analyseren. Het vormt hierbij een analysekader. Duidelijk is geworden dat de
betekenissen die de zwemmers zullen geven subjectieve betekenissen zijn die vaak al gevormd zijn in het
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gaat er hierbij niet om of het verhaal klopt, als dit maar het geval is voor de zwemmer zelf.

verleden maar ook door de context waarin de zwemmers zich bevinden of hebben bevonden. Het is niet de
bedoeling de data te toetsen aan de zeven eigenschappen, maar deze vormen een kader waarbinnen analyse
kan plaatsvinden.

4.2 Tokentheorie - Kanter
Om de positie en het gedrag van de sporters met een handicap te kunnen analyseren, wordt binnen dit
onderzoek gebruik gemaakt van de tokentheorie van Rosabeth Moss Kanter (1977). Kanter onderzocht de
werkplek ervaringen van de vrouwen die werkzaam waren in een grote industriële Supply Corporation
("Indsco"). Op basis van observaties en interviews met "Indsco" werknemers concludeerde Kanter dat "tokens"
of leden van een "token" groep waarschijnlijk negatieve ervaringen hebben gehad op het werk als gevolg van
hun lage numerieke vertegenwoordiging. Kanter (1977) definieert "tokens" als subgroep: "Werknemers die de
aanwezigheid van de minderheid in de organisatie symboliseren en daar de aandacht op vestigen. Tokens
bevinden zich in een geïsoleerde positie, vallen op, beginnen zich op een bepaalde manier te gedragen en ze
worden op stereotiepe manieren benaderd" (Stichman, Hassel, Archbold, 2010, p. 633).
Volgens de theorie vormt een groep de dominante groep als zij een getalsmatige meerderheid van 85% heeft.
Tokens worden als zodanig gedefinieerd als zijn minder dan 15% van de groep vertegenwoordigen.

o

Uniform groups: Groepen die bestaan uit mensen die met elkaar overeenkomen op belangrijke
aspecten zoals sekse en ras. De verhouding meerderheid en minderheid is 100 : 0.

o

Skewed groups: Groepen waarbij één categorie de meerderheid vormt, welke de dominante cultuur
bepaalt en waarbij de minderheid meer als representanten, ‘tokens’, van hun soort worden
beschouwd dan als individu. De verhouding meerderheid en minderheid is 85 : 15.

o

Tilted groups: De kleine groep wordt een zichtbare minderheid, die zichzelf hoorbaar kan maken en
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Kanter onderscheidt vier groepen die in organisaties kunnen voorkomen:

bondgenootschappen kan sluiten met de dominante groep. De verhouding meerderheid en
minderheid is 65: 35.
o

Balanced groups: Er is hierbij niet echt meer sprake van een meerderheid of minderheid, de
verhouding tussen de groepen in ongeveer gelijk. De individuen voelen zich vrijer om zichzelf te zijn en
worden gezien als participerende leden van de organisatie in plaats van stereotypes. De verhouding
meerderheid en minderheid is 60 : 40 of 50 : 50.

Drie principes spelen een rol van het (re)produceren van tokens: zichtbaarheid, contrast en symbolisering.

De meerderheid is de norm; de standaard. Wat de meerderheid doet is normaal; gewoon. Dat wat normaal
wordt gezien is vaak onzichtbaar, omdat het niet benoemd wordt. Als de uitzonderingen, de minderheid die
apart aandacht behoeven achter elkaar worden gezet, kan de impliciete norm ontdekt worden: vrouwen,
allochtonen, gehandicapten, ouderen, jongeren etc. De norm die naar voren komt is: man, autochtoon, valide,
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Zichtbaarheid

tussen de 25 en 40 jaar oud, hoog opgeleid en heteroseksueel. Aangezien dit type persoon het overwicht heeft
in de meeste organisaties en contexten, zoals onder meer de sportcontext, wordt iedereen die 'anders' is ook
als zodanig benoemd. Je benoemt nu een maal dat wat (volgens jou) anders is dan je kent en bent. De
minderheid is niet 'normaal' en daardoor zeer zichtbaar, alles wat de minderheid doet valt direct op.
Contrast
Uit onzekerheid en angst worden de verschillen benadrukt en vergroot. De dominante cultuur wordt daarbij
nog eens extra versterkt door stereotiep gedrag te gaan vertonen. De dominante groep wil haar machtige
positie niet kwijt, want in eerste instantie leidt de komst van een minderheidsgroepering in een organisatie tot
onzekerheid bij de meerderheidsgroepering. Die onzekerheid zorgt ervoor dat de meerderheidsgroep de
onderlinge verschillen vergeet en juist het verschil met de minderheid vergroot. De bestaande monocultuur
wordt bevestigd en versterkt. De groep benadrukt ‘hoe de dingen hier gaan.’
Tokens moeten voldoen aan het beeld van de sociale categorie die zij vertegenwoordigen. Daarbij hebben ze
als individu weinig bewegingsvrijheid. De meerderheid verwacht dat de minderheid zich zodanig gedraagt dat
het contrast bevestigd wordt: vrouwen moeten vrouwelijk gedrag vertonen, en gehandicapten moeten in een
rolstoel zitten. Tokens worden steeds aan de (verwachte) verschillen tussen hen en de meerderheid herinnerd.
Op hun beurt moeten tokens doen alsof deze verschillen niet bestaan of niet belangrijk zijn.

Een token wordt niet als een individu gezien, maar als vertegenwoordiger van een groep; hij of zij is een
symbool voor de hele groep. De meerderheid bestaat uit individuen; wat de een doet, daar is de ander niet
verantwoordelijk voor. De minderheid wordt echter als een homogene (hechte) groep gezien; wat de een doet,
daar moet de ander zich wel voor verantwoorden.
Er worden echter ook kanttekeningen bij de theorie van Kanter geplaatst. Volgens Williams (1992) wordt de
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Symbolisering

theorie sekseneutraal voorgesteld. Hiermee wordt bedoeld dat verschil in gedrag tussen mannen en vrouwen
alleen terug te voeren zou zijn op hun getalsmatige positie. Williams (1992) is van mening dat ook het verschil
in macht tussen mannen en vrouwen van belang is. In het geval van validiteit hebben mensen zonder handicap
meer macht dan mensen met een handicap. De mensen zonder handicap wordt een hogere status gegeven. De
bevindingen van Williams sluiten aan bij de literatuur zoals beschreven in hoofdstuk 2 waar blijkt dat
gehandicapten op verschillende vlakken als minder worden beschouwd.
Hoewel de theorie van Kanter voornamelijk toegepast is op de werksituatie van minderheden binnen
organisaties is de theorie ook toepasbaar binnen dit onderzoek. Het geeft immers een kader waarbinnen

analyse zal met name de focus liggen op de drie principes die gebruikt worden bij het (re)produceren van
tokens. In het kader van dit onderzoek vormen de topzwemmers met een lichamelijke handicap de tokens.
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gedrag en betekenissen van de zwemmers met een lichamelijke handicap kunnen worden geanalyseerd. In de

5. METHODOLOGIE
In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksmethode van dit onderzoek beschreven. Allereerst worden de methodes
ofwel de instrumenten voor de dataverzameling beschreven. Vervolgens wordt weergegeven op welke manier
de onderzoeksgroep geselecteerd is. Als laatste zal nog kort het aspect van ethiek en de rol van de onderzoeker
worden beschreven.

5.1 Onderzoekmethodes
o

Literatuurstudie

Voor het eerste deel van de dataverzameling is een literatuurstudie gedaan. In de literatuurstudie is dieper in
gegaan op de thema's lichamelijkheid en de diverse disability modellen en welke heersende discoursen hierin
te herkennen zijn. Hierbij is gebruik gemaakt van eerder gedaan onderzoek naar dit thema. Aan de hand van de
literatuurstudie zijn uiteindelijk topics opgesteld die gebruikt zijn in de semi-gestructureerde interviews.

o

Semi-gestructureerde interviews

Door middel van interviews is het mogelijk om plaatselijke kennis in de context te plaatsen (Glesne, 2006). De

betekenis kunnen geven aan het onderzoek. Door middel van de gestelde vragen kan er een beeld gevormd
worden over de betekenis die er wordt gegeven door de topzwemmers met een lichamelijke handicap. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van semi-gestructureerde interviews. De topics die uit de literatuurstudie
voortkwamen dienden als leidraad bij de interviews. Er was echter binnen de interviews ook ruimte voor
verdieping en uitwijding. Middels de semi-gestructureerde interviews is het mogelijk de betekenissen van de
sporters te kunnen doorgronden en analyseren.
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geïnterviewden, ook wel respondenten genoemd, worden hierin gezien als actieve actoren, die ieder een eigen

De gehele topsportploeg bestond uit 13 zwemmers die in aanmerking kwamen voor een interview. In totaal
zijn voor het onderzoek 11 zwemmers geïnterviewd. De overige twee zwemmers waren gedurende de periode
waarin de interviews gehouden werden niet aanwezig op de interviewlocatie. De interviews zijn afgenomen
tijdens een trainingsweek van de zwemselectie in Zeist. De tijdsperiode waarin de interviews afgenomen zijn
bedraagt vier dagen. Deze korte termijn van interviewen komt voort uit het feit dat de topsportploeg, in
voorbereiding op de Paralympische Spelen, voor trainingsstage als ook voor diverse wedstrijden in het
buitenland verbleef. Hierdoor was ik genoodzaakt de interviews in vier dagen af te nemen omdat anders de
planning van het gehele onderzoek in het gedrang zou komen. De interviews zijn afgenomen in het
seminargebouw van het trainingscentrum van de KNZB. Dit is de ruimte waar de zwemmers verblijven als zij in
in een apart gedeelte van het

seminargebouw. De interviews zijn allen opgenomen met een voice recorder. Hiervoor is telkens vooraf
toestemming gevraagd aan de zwemmers. De duur van de interviews varieerde tussen de dertig minuten en
een zeventig minuten.
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het KNZB-bad in Zeist trainen. De interviews hebben plaatsgevonden

o

Observaties

Betekenisgeving komt voort uit sociale interactie. Om de betekenisconstructie van de zwemmers met een
lichamelijke handicap te kunnen analyseren, zijn er binnen het onderzoek ook enkele observaties gedaan.
Middels participant-observatie hebben, voorafgaand aan de interviews, op enkele momenten observaties
plaats gevonden. De onderzoekster heeft hierbij de rol van 'observer as participant' aangenomen. Als 'observer
as participant' vindt er voornamelijk observatie plaats maar is er af en toe ook interactie met de
onderzoeksgroep (Glesne, 2006). Het doel van de observaties is het begrijpen van de onderzoekssetting, de
deelnemers en hun gedrag (Glesne, 2006). Binnen dit onderzoek was het doel van de observaties om meer
bekend te raken met de zwemmers met een lichamelijke handicap en het gehandicapten zwemmen in het
algemeen. Middels de observaties is getracht om een band met de zwemmers te creëren, wat ervoor zorgde
dat de interviews, die in een later stadium werden afgenomen, in een ontspannen sfeer konden plaats vinden.
De observaties hebben plaats gevonden tijdens de trainingen van de nationale selectie gehandicapten
voorafgaand aan de trainingsweek. Daarnaast is er ook tijdens de trainingsweek veelvuldig geobserveerd.
Doordat ik de gehele week betrokken was bij de trainingsweek, was het ook mogelijk om naast de setting van
de training observaties te doen tussen de trainingen door als de zwemmers verbleven in het seminar van het

o

Data analyse

De interviews zijn uiteindelijk uitgewerkt tot transcripties. Deze transcripties vormden de input voor de
uiteindelijke data analyse. Binnen de sociologische traditie is de meest bekende manier van data-analyse die
van de thematische analyse. Hierbij worden de transcripties gecodeerd en vervolgens gescheiden van de data
met de codes in 'data clumps' voor verder analyse en beschrijving (Glesne,2006). Deze manier van data-analyse
heb ik ook binnen dit onderzoek gebruikt middels het gebruik van het programma MAXQDA. Hierin zijn codes
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trainingscentrum.

en subcodes gegeven aan de transcripties. Nadat de data gecodeerd was zijn er verbindingen gelegd tussen de
diverse data. Analyse van overeenkomsten en verschillen tussen de diverse gecodeerde data hebben
uiteindelijk geleid tot het stadium van interpretatie.

5.2 Selectie onderzoeksgroep
Er zijn verschillende manieren om de onderzoeksgroep te kiezen (Glesne, 2006). De verschillende selectie
strategieën maken het mogelijk om nieuwe dingen te leren over je onderwerp want met de keuze voor een
bepaalde strategie wordt ook bepaald welke aspecten en mensen je gaat bevragen (Glesne, 2006).
Rubin & Rubin (2005) geven drie eisen waaraan respondenten zouden moeten voldoen. Ten eerste moeten ze

hebben van het onderwerp en als derde wordt aangegeven dat het van belang is om respondenten met
verschillende perspectieven te bevragen. Op deze manier is het mogelijk om de complexe realiteit van het
onderwerp beter te begrijpen door verschillende en overlappende betekenissen te verzamelen (Rubin & Rubin,
2005). Voor dit onderzoek is gekozen voor homogeneous sampling. Bij homogeneous sampling wordt een
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ervaring hebben omtrent het onderwerp, ten tweede dienen ze goed ingelicht te zijn dus echt kennis te

aantal gelijke onderzoekseenheden geselecteerd om op deze manier het onderzoek naar deze subgroep dieper
en grondiger te doen (Patton, 2002 in: Glesne, 2006) in dit geval bestaat de 'sampling' uit zwemmers met een
lichamelijke handicap. Het onderzoek richt zich specifiek op topzwemmers met een lichamelijke handicap en
niet op zwemmers met een verstandelijke handicap, die ook deel uit maken van de topsportploeg. Reden voor
deze keuze is dat bij zwemmers met een verstandelijke handicap hun handicap niet wordt ervaren via het
lichaam zoals dit wel het geval is bij zwemmers met een lichamelijke handicap. In de context van de sport
waarin lichamelijkheid centraal staat, maakt dat zwemmers met een lichamelijke handicap een interessant
onderzoeksonderwerp vormt.
Vooraf was gesteld om als minimale leeftijd 16 jaar aan te houden. Dit vanwege het feit dat binnen het
onderzoek terug gekeken diende te worden op de sportloopbaan en dat bij jongere zwemmers dit slechts in
beperkte mate mogelijk zou zijn. Uiteindelijk is er toch gekozen om de gehele topsportploeg te interviewen om
zo veel mogelijk data te kunnen verzamelen waarbij ook jongere zwemmers zijn geïnterviewd.
Toegang de groep zwemmers voor de observaties en de interviews is verkregen via de teammanager en de
bondscoach van de gehandicapten zwemselectie.

5.3 Betrouwbaarheid en Validiteit
dataverzameling. Dit wordt ook wel triangulatie genoemd (Glesne, 2006). Het doel van triangulatie is niet
alleen de combinatie van verschillende soorten data, maar heeft meer als doel om de verschillende soorten
data met elkaar te verbinden, om op deze manier de validiteit van elke databron te garanderen (Glesne, 2006).
Hoe meer soorten data er worden aangeboord des te rijker de data wordt en geloofwaardiger de bevindingen.
Naast betrouwbaarheid vormt ook validiteit ook belangrijke item binnen het onderzoek. Het is van belang om
te weten of de resultaten van het kwalitatief onderzoek een nauwkeurige weergave is van het onderzochte
fenomeen. Validiteit heeft betrekking op de mate waarin de observaties en / of diepte-interviews het bereiken

ABILITY, DISABILITY, INABILITY!?

Om de betrouwbaarheid van een onderzoek te garanderen kan gebruik worden gemaakt van meervoudige

van een goede benadering van de 'waarheid' van een bepaalde zaak (Henn et al., 2006).
Validiteit kan bedreigd worden door onder andere reactiviteit, subjectiviteit en betrokkenheid. Reactiviteit
heeft betrekking op het feit dat respondenten hun antwoorden of gedrag aanpassen omdat zij onderwerp van
onderzoek zijn. Om dit te voorkomen is het belangrijk om vertrouwen op te bouwen met de respondenten. Op
deze manier laat de onderzoeker zien dat de respondenten niets te vrezen hebben en vrijuit kunnen praten
over het onderwerp. Binnen dit onderzoek is dat getracht door veel tijd met de zwemmers door te brengen en
vooral tijdens de observaties al informele gesprekken met de zwemmers aan te knopen. Op deze manier
ontstond er al een bepaalde band tussen zwemmer en de onderzoekster. De keerzijde van het creëren van een
band met de respondenten is dat dit door kan slaan in teveel betrokkenheid. Betrokkenheid kan leiden tot veel

interviews, met name in de interpretaties die gegeven worden aan de verworven data. Het derde gevaar dat de
validiteit kan bedreigen is subjectiviteit. Subjectiviteit gaat over het gegeven dat hetgeen de onderzoeker
opvalt en beschrijft wordt bepaald door hetgeen de onderzoekster significant en van belang acht om te
onderzoeken. De onderzoekster geeft zelf immers ook subjectieve betekenissen aan onderzoek. Subjectiviteit is
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empathie en identificatie met de onderzoeksgroep waardoor er een grote bias ontstaat in zowel observaties als

dus niet te vermijden, de onderzoekster dient echter wel keuzes binnen het onderzoek te verantwoorden
(Henn et al. , 2006). Om de validiteit van onderzoek te garanderen zou iedere onderzoeker volgens Hollway en
Jefferson (2000, p.55 in: Glesne, 2006) zich de volgende vragen moeten stellen:
- Wat valt je op?
- Waarom valt je dat op?
- Welke interpretatie geef je aan hetgeen je opvalt?
- Hoe weet je of jouw interpretatie juist is?
De vragen creëren een alertheid op onder andere de eigen subjectiviteit en biases en zo mogelijk ook de
theoretische vooronderstellingen, die de onderzoeker zou kunnen hebben. Door telkens kritisch en alert te
blijven op deze aspecten is de validiteit van dit onderzoek gewaarborgd.

5.4 Ethiek
Alle onderzoeken brengen ethische issues met zich mee. Wanneer er wordt gesproken over ethiek in sociaalwetenschappelijk onderzoek, dan heeft dit te maken met de issues die betrekking hebben op gedrag van de
onderzoekers en de gevolgen die dit heeft voor de groep die zij onderzoeken (Henn et al., 2006). De
onderzoeker dient zich bewust te zijn van het feit dat sociaal-wetenschappelijk onderzoek een individu kan
Anonimiteit en

vertrouwelijkheid zijn daarbij belangrijke elementen, die ook in dit onderzoek gewaarborgd zijn. Ik heb,
voorafgaand aan de interviews, de respondenten op de hoogte gebracht van het doel van het onderzoek.
Daarbij is duidelijk gemaakt dat alle data anoniem verwerkt zal worden en dat informatie die tijdens de
interviews gegeven wordt, vertrouwelijk en met zorg behandeld zou worden. Zo blijven de transcripties van de
interviews in het bezit van mijzelf. In de resultaten is met zorg gekeken dat citaten niet herleidbaar zijn naar
zwemmers. Hiervoor zijn soms namen of andere termen in de citaten verwijderd of aangepast.
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schaden op verschillende manieren. Dit moet ten alle tijden voorkomen worden.

5.5 Rol van onderzoekster
Het is van belang om als onderzoekster stil te staan bij de positie die men zelf inneemt. Het gaat hier dan met
name over bepaalde vooronderstelde ideeën en factoren die van invloed zijn op mij als onderzoekster. We
spreken hier ook wel van biases. Het is goed om voorafgaand aan het onderzoek de biases te beschrijven. Een
bias die van invloed zou kunnen zijn op het onderzoek is dat, vanuit het werk van mezelf op het project
Gehandicaptensport binnen de KNZB, al een zekere voorkennis aanwezig is en ik ook affiniteit heeft op het
gebied van gehandicaptensport, zwemmen en specifiek het wedstrijdzwemmen en de topsportploeg. Tijdens
het onderzoek heb ik echter getracht om zo open mogelijk de interviews in te gaan en alle kennis als nieuw te
ervaren. Tevens dient opgemerkt te worden dat de respondenten het idee kunnen hebben gehad dat ik als

voorkomen door, voorafgaand aan het onderzoek anonimiteit te garanderen en geen oordeel te geven over
antwoorden van respondenten. Een andere bias is dat ikzelf ook actief zwemster en bekend ben binnen de
zwemwereld, waardoor het risico bestaat dat bepaalde aspecten logisch worden beschouwd en daardoor niet
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medewerkster van de KNZB op zoek was naar bepaalde wenselijke antwoorden. Dit is echter getracht te

benoemd worden. Ik heb dit getracht te voorkomen door telkens door te vragen om een zo compleet mogelijk
beeld te krijgen.
Een belangrijk aspect binnen dit onderzoek in de rol van de onderzoeker is dat ik vanuit een 'valide' visie naar
het vraagstuk kijkt en op die manier ook literatuur als ook data die voorkomt uit de interviews benadert en
beoordeelt. Dit is echter een aspect als onderzoeker niet uit te schakelen is. Het is mogelijk dat hierdoor
bepaalde aspecten door mij anders bekeken worden dan de onderzoeksgroep.
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6. RESULTATEN
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek uiteengezet. Aan de hand van interviews en
observaties van de onderzoekster wordt door middel van drie topics een beeld gevormd van de bevindingen.
De drie topics zijn: Sportloopbaan, Topsport, Handicap. Iedere topic wordt kort beschreven en ondersteund
door citaten van de zwemmers.

6.1 Sportloopbaan
Om een beeld te krijgen van de sportloopbaan is de zwemmers gevraagd om deze loopbaan te beschrijven van
jongs af tot nu. Allereerst wordt het begin van deze sportloopbaan beschreven. De keuze voor de sport en
factoren die van invloed zijn geweest op deze keuze komen, hierin aan bod. Verder wordt een korte uitwijding
gedaan van de motieven die de zwemmers hadden bij hun begin van hun sportloopbaan. Vervolgens wordt de
periode beschreven die zwemmers hebben gehad bij hun vereniging.
o

Start van sportloopbaan

o

Keuze voor de zwemsport
- Keuze op basis van handicap
Motieven en socialisatie in de sport

o

Aspecten van zwemsport

o

Zwemmen bij de zwemvereniging
- Trainingen
- Trainers

o

Samenvatting

6.1.1 Start van sportloopbaan
Aan de zwemmers is gevraagd wanneer zij zijn begonnen met sporten. Duidelijk wordt hierin dat bijna alle
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o

zwemmers al op jonge leeftijd een sport beoefenden en dat zij, net zoals veel kinderen in Nederland, zijn
begonnen met zwemles.
" Ik zwem eigenlijk mijn hele leven al. Maar ik ben gewoon begonnen met diplomazwemmen".
of zoals deze zwemster het aangeeft:
"Ik heb al een tik na mijn geboorte gekregen. Ik had met vier jaar al mijn A diploma en zes weken later al
mijn B diploma".

6.1.2 Keuze voor zwemsport - keuze op basis van handicap
Als we de sportloopbaan van deze sporters verder beschrijven komen we een duidelijke scheiding tegen. Deze

een handicap krijgen. De groep van zwemmers met een aangeboren handicap blijven na hun zwemles vaak
actief binnen de zwemsport.
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scheiding komt voort uit het feit of zwemmers een aangeboren handicap hebben of dat zij pas op latere leeftijd

" Zwemmen leek me altijd wel leuk en vanaf dat ik mijn diploma had, dacht ik wel: dat is wel een leuke sport
voor mij. Dus toen ging ik verder, dus toen ging ik me daar in ontwikkelen".

De keuze voor zwemsport wordt vaak mede bepaald door de handicap van de zwemmers.
" Ik ben gaan zwemmen vooral op doktersadvies. Ik ben geboren met een [naam handicap]. Toen ben ik gaan
zwemmen omdat het wel goed voor mijn gezondheid was".
Ook de volgende zwemmer geeft aan dat zijn handicap in grote mate de keuze voor de zwemsport heeft
bepaald: "Toen is aangeraden door fysio's en doktoren om dan te gaan zwemmen. Daarbij heb ik ook [naam
handicap] . Ja en het werkt ook gewoon goed voor mijn spieren. Zwemmen daar beweeg je alles mee. Ook al
kun je bepaalde lichaamsdelen niet

goed gebruiken. Je traint toch die spieren door middel van het

zwemmen. En daardoor ben ik eigenlijk in het zwemmen beland".

Niet alle zwemmers met een aangeboren handicap zijn meteen in de zwemsport terecht gekomen. Een aantal
zwemmers met een aangeboren handicap geeft aan dat zij diverse andere sporten hebben gedaan.
"Toen ik klein was heb ik ook nog even gevoetbald bij de F-jes. Ik heb ook nog even getennist".
Uiteindelijk maken ook deze zwemmers de keuze voor het zwemmen. Hiervoor zijn verschillende redenen te
geven. Bij sommige zwemmers wordt de keuze voor zwemmen, net zoals eerder beschreven, gemaakt op basis

" Ik heb altijd wel gesport maar door mijn ziekte kon ik eigenlijk niet zo veel. Eerst op paardrijden gezeten
maar dat lukte allemaal niet door mijn ziekte. Toen ben ik gaan zwemmen".
Ook de volgende zwemmer geeft aan dat een andere sport, in dit geval voetbal, niet mogelijk was vanwege zijn
handicap. "Voetballen deed ik altijd wel maar door mijn beperking was het niet echt handig om te gaan
voetballen. Door mijn beperking werd dat te belastbaar voor mijn knieën, voor alles, vooral mijn enkels
waardoor het niet echt handig was".
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van de mogelijkheden die de zwemmer heeft met zijn of haar handicap.

Een opvallende opmerking met betrekking tot de keuze tot de zwemsport is die van een zwemmer die aangeeft
zich bij andere gehandicapten sporten niet op zijn plek te voelen.
"Bij tennis zat ik gewoon bij de validen en bij voetbal ook en daar heb je allebei geen gehandicapten... ja je
hebt bij tennis wel rolstoeltennis maar dat vond ik niet leuk want ik kon gewoon lopen. Voetbal was meestal
voor mensen met een spasme en niet voor mensen met protheses dus daar kon het ook niet goed dus ...
zwemmen vond ik hartstikke leuk dus toen heb ik voor zwemmen gekozen".

Sporters die geen aangeboren handicap hebben doen allemaal eerst diverse andere sporten voordat zij in de
zwemsport terecht komen. "Ik heb eerst drie of vier jaar gevoetbald en toen een jaar atletiek" Een zwemster
geeft aan diverse andere sporten gedaan te hebben: 'Ik heb ook nog aan handbal gedaan en aan tennissen en

De uiteindelijke keuze voor de zwemsport voor de sporters zonder aangeboren handicap wordt mede bepaald
door de mogelijkheden die men heeft met de handicap. Een zwemster zegt hier het volgende over:
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dansen"

"Ja je kan gewoon een aantal sporten niet meer die je wel leuk vond. Maar er zijn ook weer een heleboel
sporten en die kan je dan weer wel, die je anders nooit wilde doen. Waar je nu anders tegenaan kijkt van: o,
misschien is dat ook wel leuk" .
Hierbij proberen deze sporters vaak diverse sporten uit, voordat ze de keuze maken voor het zwemmen.
"Ik heb toen gekeken naar welke sporten ik toen nog kon en heb toen ook nog een tijd tennis gedaan. Maar
ik kan niet echt rennen dus dat hield al snel op. En zo kwam ik bij het zwemmen" .

Opvallend hierin is dat deze keuze voor de zwemsport ook wordt bepaald door het feit of het mogelijk is om
dichtbij in de buurt aan sport te kunnen doen. "Dit was eigenlijk de enige sport die in de buurt was die ik echt
kon beoefenen". Een zwemster geeft aan dat haar keuze voor zwemmen is bepaald doordat er een vereniging
in haar omgeving was: [...] omdat er toevallig een club in de buurt was die dat (zwemmen) deed. Anders denk
ik dat ik nooit was gaan zwemmen". De zwemmers doelen hierbij op de mogelijkheid die zij hebben als
gehandicapte sporter om in hun nabije omgeving te kunnen sporten.

Motieven en socialisatie in de sport
De zwemmers is ook gevraagd naar hun motieven om te sporten en specifiek de keuze voor de zwemsport.
Tevens is gevraagd naar de stimulatie tot sporten door bepaalde personen of factoren. De motieven en

Als er naar de diverse data wordt gekeken met betrekking tot de motieven wordt duidelijk dat de zwemmers
vooral aan sport doen vanwege het plezier. "Ik heb er gewoon heel veel plezier in". Of zoals een andere
zwemmer het beschrijft: [...] nou ja plezier sowieso, dat staat voorop natuurlijk". Naast het aspect van plezier
hechten sommige zwemmers ook waarde aan gezondheid in relatie tot sport. "Gezondheid vind ik ook wel
belangrijk dat dat er ook wel bij komt kijken. Ik voel me toch wel gezond als ik veel zwem". Ook fitheid wordt
gezien als een belangrijke motivatie om te sporten: [...] je wordt er fitter door. Als je gewoon niet helemaal fit
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stimulaties zijn te verdelen in twee groepen; interne en externe motieven en stimulaties.

bent en je gaat lekker sporten dan voel je je ook wel weer beter altijd".
De belangrijkste externe motivatie is die van het presteren. De zwemmers geven aan dat zij het aspect van
winnen als belangrijk beschouwen. "Waar het natuurlijk om gaat is het winnen. Er is natuurlijk niets mooiers
dat als je wint en voor jezelf om een PR te zwemmen. Je haalt gewoon het best uit jezelf. Jezelf elke keer
verbeteren".

Wat duidelijk wordt aan de hand van de interviews is dat de zwemmers vooral zelf de keuze hebben gemaakt
om te gaan sporten en te kiezen voor een sport, in dit geval vaak de keuze voor de zwemsport.
"Ik wilde het helemaal zelf. Mijn ouders zeiden wel, je mag ook wel een andere sport maar ik wilde het
gewoon wel zelf". Een andere zwemster verwoordt het op een andere manier: "Motivatie van anderen was

Hoewel de zwemmers aangeven dat zij vooral zelf de keuze hebben gemaakt om te gaan sporten, wordt ook
duidelijk dat bij veel zwemmers de ouders een belangrijke rol hebben gespeeld in het stimuleren tot
sportdeelname. Deze stimulatie door de ouders gebeurt zowel direct als indirect. De directe invloed wordt
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niet nodig, dat ging vanzelf. Ik ben bijna zwemmend geboren".

duidelijk naar aanleiding van de vraag welke rol de ouders hebben gespeeld in hun sportdeelname. Hier
antwoordt een zwemmer het volgende: "Ja, wel een hele grote want ze hebben er al eerst voor kozen om mij
op zwemles te doen. Anders was ik nooit bij dat zwemmen gekomen. Niet zo snel in ieder geval".

De indirecte stimulatie van de ouders komt met name naar voren in het feit dat ouders vaak sportief zijn of
waren. De zwemmers zijn van mening dat dit van invloed is op het feit dat zij nu zelf ook aan sport doen.
"Mijn moeder gaf ook altijd al zwemles dus dan zit het er wel een beetje in. Dan krijg je het wel makkelijker
mee". Ook de volgende zwemmer geeft aan dat hij het sporten 'mee krijgt' van zijn ouders. "Die hebben mij
altijd wel gestimuleerd om sowieso aan sport te doen. Ik kom uit een familie die veel sport, iedereen doet wel
een sport bij ons thuis. Dat krijg je dan gewoon mee. Dat is eigenlijk niet echt beïnvloeden, maar je krijgt het
gewoon mee. Vind je het leuk dan blijf je het doen. Maar het is nooit gedwongen gegaan".

Verder speelt ook de medische wereld een belangrijke rol in de stimulatie om te sporten. Zo worden
zwemmers via doktoren, fysiotherapeuten en revalidatiecentra gestimuleerd om te gaan sporten. "Er is toen
aangeraden door fysio's en doktoren om dan te gaan zwemmen".
Een zwemster kwam via het revalidatiecentrum in contact met de zwemsport. "Bij het revalidatiecentrum,
daar hadden ze een opendag voor gehandicapte watersporten en daar was toevallig een zwemvereniging uit

Ook school wordt door enkele zwemmers aangegeven als factor die van invloed is geweest op hun sportkeuze.
Zo noemt een zwemmer bijvoorbeeld zijn gymleraar die hem heeft gestimuleerd tot het zwemmen. "Ik heb op
een mytylschool gezeten en toen deden ze daar schoolzwemmen en daar merkten ze al dat ik een beetje
vaak zwom en ik ben toen daar terecht gekomen door mijn gymleraar destijds. Die heeft mij toen
doorgestuurd naar die club [...] dat was voor die gehandicapten. Zodoende ben ik eigenlijk erin gerold".
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Delft, speciaal voor gehandicapten en die liet een demonstratie zien van wedstrijdzwemmen".

Zoals hierboven al staat beschreven vormt de handicap een belangrijke factor als het gaat om de keuze voor de
zwemsport. Dit geldt zowel voor de zwemmers met als zwemmers zonder aangeboren handicap. De keuze voor
het zwemmen wordt mede bepaald door de werking die het water heeft op de handicap van enkele
zwemmers. "In het water... kijk ik heb altijd pijn aan mijn rug en in het water is die pijn weg. Soms bij het
keerpunt maar in principe zit er geen druk op die rug". Ook een andere zwemster hecht veel waarde aan het
water. "Er zijn ook niet veel sporten die ik kan [...] In het zwemmen ben ik toch, heb ik toch wat meer
bewegingsvrijheid. Je bent gewoon lekker licht in het water. Je kan alles bewegen, ja dat voelt wel goed".
En:
"Dan is zwemmen de ideale sport. Je wordt geholpen door het water dus je handicap wordt vaak verminderd
in principe".

moeten aangeven of ze ook zouden hebben gezwommen als ze geen handicap hadden gehad. Het grootste
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De rol die de handicap speelt bij de keuze voor het zwemmen wordt het meest duidelijk als de zwemmers

deel van de zwemmers geeft aan dat zij niet voor zwemmen hadden gekozen als zij geen handicap hadden
gehad. Dit komt naar voren in diverse citaten van de zwemmers:
" Ik vond zwemmen ook gewoon hartstikke leuk om te doen maar ik weet niet of ik ermee was begonnen als
ik geen handicap had gehad".
En:
"Dan zou ik ook niet gezwommen hebben denk ik. Dan was ik er nooit bij gekomen om te gaan zwemmen".
En:
"Door mijn handicap anders was ik nooit gaan zwemmen [...] dan was ik hier niet geweest".
Op de vervolg vraag wat zij dan wel zouden hebben gedaan, antwoorden de zwemmers zonder aangeboren
handicap vaak dat zij nog hun sport zouden doen ze die deden voordat zij hun handicap kregen.
"De handbal was denk ik wel gebleven, dat weet ik zeker. Tennis niet. Maar helaas kan ik dat niet meer
doen".

Ook de sporters met een aangeboren handicap zouden niet allemaal gekozen hebben voor de zwemsport als zij
geen handicap zouden hebben: "Ik zou dan op voetbal zijn gegaan en dan zou ik voetballen en
zaterdagmiddag lekker in de kantine gaan zitten. Heel anders, veel minder serieus".
Wat de zwemmers echter ook aangeven is dat het voor hen lastig is om te bepalen of zij iets anders zouden

"Verder weet ik het niet. ik was misschien wel gaan voetballen. Daar denk je af en toe wel over na maar als
je denkt, het kan toch niet dan heeft het er over nadenken niet zoveel zin".
Een zwemster geeft een soortgelijke reactie: "Ja misschien wel, dit kwam ook toevallig op mijn pad, ja niet
toevallig.... maar ik weet het niet. Je kan je voorstellen wat je liever wil maar dat kan gewoon niet".
Wat duidelijk wordt uit deze laatste citaten is dat deze zwemmers de situatie nemen zoals deze is, maar dat
hun handicap wel hun sportkeuze beperkt en in die zin ook bepaald.
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hebben gedaan.

Aspecten van de zwemsport
De keuze voor de zwemsport wordt zoals hierboven staat beschreven, voor een groot deel bepaald door de
handicap. De keuze wordt echter ook bepaald doordat de zwemmers de zwemsport op een bepaalde manier
leuk vinden. De zwemmers geven hiervoor diverse redenen. Voor een aantal zwemmers heeft dit te maken
met de trainingen. "Ik vind de sport zelf heel mooi dat je gewoon...de manier van trainen vind ik gewoon heel
leuk. Dat vraagt elke keer wel veel van jezelf. Bij het voetbal heb je af en toe een beetje positietraining en
looptraining maar dit is altijd gewoon met tijden werken en er wordt elke keer veel van je gevraagd en dat
vind ik heel mooi".
Andere zwemmers vinden vooral het aspect van snelheid belangrijk.

weten te houden. In mijn rolstoel kan ik mezelf niet in balans houden".
Een andere veel genoemde reden die de zwemmers geven is die van de diversiteit van de sport.
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"Gewoon hard zwemmen. Je voelt dan gewoon dat je door dat water heen gaat. En dan toch alles in balans

"Ik vind het leuk dat het heel divers is. Je hoeft niet continu heel hard te zwemmen of de hele tijd één ding te
doen. Als je paard rijdt, rijd je alleen paard. Hier doe je ook nog krachttraining ernaast en andere
verschillende dingen. [...] dat je niet continu met één ding bezig bent".

6.1.3 Zwemmen bij de vereniging
Nadat de zwemmers de keuze hebben gemaakt voor de zwemsport gaan zij allen zwemmen bij een vereniging.
De ervaringen van de zwemmers bij hun vereniging zijn verschillend. Een deel van de zwemmers zwemt
geïntegreerd bij een valide zwemvereniging, andere zwemmers zwemmen bij een gehandicapten
zwemvereniging.
"Ja ik heb eerst bij een vereniging gezeten, bij een vereniging voor mensen met een beperking die daar dan
konden zwemmen. Het zaterdagmiddaguurtje noemden we dat. Daar ben ik begonnen".

In de data wordt niet geheel duidelijk waarom zwemmers specifiek voor een valide dan wel een gehandicapten
zwemvereniging kiezen. Een mogelijke reden om te kiezen voor een bepaalde vereniging is dat er trainers met
een handicap binnen de vereniging aanwezig waren.
"De voormalige coach van mijn zwemclub daar, die zat in een rolstoel en die heeft zelf ook de Paralympics
gedaan". Ook twee andere zwemmers geven aan dat er Paralympische zwemmers binnen hun vereniging

sporters, die hebben dat toen opgezet".

Wat wel duidelijk wordt is dat het voor sommigen lastig was om een vereniging te vinden waar zij terecht
konden. Dit heeft ten eerste te maken met het feit dat er maar weinig verenigingen zijn die zwemmen voor
gehandicapten aanbieden zoals een zwemster aangeeft:
"[...] vooral omdat het maar één van de weinig clubs was in Nederland waar je op dat moment kon gaan
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actief waren. "Die trainster zelf, dat was [naam trainster], en haar man [naam trainer], allebei Paralympische

zwemmen met een handicap".
Ten tweede zijn deze verenigingen volgens de zwemmers niet altijd in hun directe omgeving.
"Toen was er in de buurt geen vereniging die gehandicapten had dus toen ben ik naar Aalsmeer gegaan".

Trainingen
Een belangrijk thema dat de zwemmers benoemen is dat van de trainingen en de trainers binnen de
zwemverenigingen. De meeste zwemmers geven aan niet in een aparte groep voor gehandicapten te trainen,
maar samen met valide zwemmers te trainen. De zwemmers hebben over het algemeen positieve gevoelens bij
de trainingen.
"Ik kwam daar binnen in de Speedo (groep) dus dat was hartstikke leuk. Daar hadden ze ook zwemmers van

andere soort manier trainen, je wordt wat meer uitgedaagd want wij waren toch wel twee best goede
zwemmertjes".
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een ander kaliber dan dat wij gewend waren. Maar goed, dat was wel leuk want je gaat dan ook wel op een

Echter niet alle zwemmers benoemen de periode van trainingen bij de vereniging als positief. Enkele
zwemmers geven aan dat zij vanwege hun handicap in lagere groepen werden geplaatst. Doordat de
zwemmers vaak niet dezelfde snelheid hadden dan hun valide leeftijdsgenoten, werden zij in jongere groepen
geplaatst. Zoals een zwemster die aangeeft niet met de groep valide zwemmers mee te kunnen.
"Ja ik trainde met de gewone groep wel. Daar deed ik gewoon mee met de trainingen. [...] Ik kwam daar
haast niet mee. Ik lag heel vaak in de baan bij jongere kinderen die ik een beetje bij kon houden. Maar ja die
zwommen ook allemaal wel harder dan ik. Meestal lag ik er wel achteraan, dan zwem je toch maar een
beetje mee. Maar eigenlijk echt goede trainingen heb ik toen niet echt gehad".
Ook een andere zwemster heeft een soortgelijke ervaring bij haar vereniging. "Ik trainde met één meisje
samen want ik en dat meisjes waren dé gehandicapten daar zo. Maar toen is dat meisje daar weg gegaan en
toen heb ik nog een hele tijd bij de kleine zwemmers gelegen. Maar ja op een gegeven moment paste ik daar
ook niet meer tussen".

Trainers binnen de vereniging
Een ander thema dat naar voren komt is dat van de trainer bij de vereniging. Wat hierbij met name wordt
genoemd is dat de trainers binnen de vereniging niet altijd de vaardigheden en kennis bezitten om de
zwemmers met een handicap te trainen. Wellicht dat dit ook de reden is waarom sommige zwemmers zoals

Waar de zwemmers met name tegen aan lopen is dat er vaak ongekwalificeerd kader op de kant staat om
trainen te geven zoals deze zwemmer aangeeft:
"Onwetendheid denk ik want daarin merkte ik bijvoorbeeld... mensen waren altijd heel erg enthousiast om je
te helpen, dat was bij mij altijd wel zo. Trainers waren altijd wel enthousiast om je te helpen maar dan was je
daar dan uiteindelijk en dat begrijp ik dan ook wel, dan was het zo druk, dan werd ik in een baantje apart
gezet en moest ik maar gaan zwemmen. Maar het heeft ook met de kwaliteit van de trainers te maken en
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hierboven staat beschreven, in aparte groepen werden geplaatst.

welke kwaliteiten zij in huis hebben. [...] Vroeger was het als je dan bij een club kwam dat je gewoon te
weinig aandacht kreeg. Dan was het ook nog iemand die wel een zwemtrainersdiploma had maar die niet zo
bekwaam als de bondscoach is of andere coaches die ik gehad heb".
En:
"Je krijgt bijvoorbeeld ouders aan het bad die helemaal geen opleiding in het zwemmen hebben. Je krijgt dan
zoiets van: 'zwem dat maar, zwem dat maar...' En dan zeg ik: 'ik heb mijn eigen papiertje'. En dan zeggen ze:
'zwem dat dan maar dan mag je erin gaan'. Maar daar heb ik niets aan".

Tevens geven de zwemmers aan dat trainers bij valide verenigingen niet altijd rekening houden met hun
handicap zoals blijkt uit het volgende citaat van een zwemster.

rekening gehouden met langzamere of mensen zoals ik".
De zwemmers merken het gebrek aan kwaliteit bij de trainers als zij steeds vaker en op een hoger niveau willen
gaan trainen bij de vereniging.
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[...] die trainingen zijn allemaal gebouwd of geschreven voor valide mensen per baan en er wordt geen

"[...] ik had natuurlijk meer nodig dan alleen maar baantjes zwemmen, meer techniek en andere kwaliteiten
van mijn trainer".

Het vervolg van de sportloopbaan van de zwemmers kan het beste worden beschreven als een periode waarin
de zwemmers steeds vaker en meer zijn gaan trainen en ook aan wedstrijden zijn mee gaan doen. De meeste
zwemmers zwemmen de wedstrijden mee in het gehandicapten circuit. Er zijn echter ook zwemmers die in het
valide zwemcircuit hun wedstrijden zwemmen. Zoals hierboven staat beschreven willen de zwemmers zich
verder ontwikkelen in hun sport. Hiervoor maken de meeste zwemmers de keuze om bij een andere vereniging
te zwemmen. In alle gevallen betreft dit een valide vereniging, aangezien daar meer trainingsmogelijkheden
zijn. Een enkele zwemmer kiest ervoor om met een privé trainster te trainen om zo zich zelf verder te
ontwikkelen.
"Nu had ik iemand aan de badrand allen voor mij. Ja ik ben toen wel stukken vooruit gegaan en harder gaan
zwemmen".
De uiteindelijke overgang naar de topsport vindt plaats doordat in veel gevallen de bondscoach hen in het
vizier krijgt bij wedstrijden die de zwemmers zwemmen. Volgens veel zwemmers "rollen" ze op deze manier in
het topsportleven. Het thema Topsport zal in de volgende paragraaf beschreven worden.

Wat duidelijk wordt uit bovenstaande bevindingen is dat de sportloopbaan van deze zwemmers globaal langs
twee wegen loopt. De wegen die bewandeld worden zijn hierbij afhankelijk van de handicap, aangeboren of
niet-aangeboren. In beide gevallen speelt de handicap een belangrijke factor in de keuze voor de zwemsport.
Naast het feit dat de zwemmers vaak door arts en fysiotherapeuten worden geadviseerd om te gaan zwemmen
spelen ook ouders een belangrijke rol. Zij staan zowel direct als indirect aan de wieg van de sportloopbaan.
Wat duidelijk wordt is dat zwemmen een hoge toegankelijkheid heeft voor deze doelgroep. Deze
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6.1.4 Samenvatting

toegankelijkheid uit zich met name in het feit dat een groot deel van de zwemmers aangeeft dat het water een
positieve werking heeft op hun handicap en op het ervaren van hun handicap.
De periode van de sportloopbaan waarbij de zwemmers bij een vereniging zwemt wordt over het algemeen als
positief ervaren. Er komen echter ook enkele negatieve ervaringen naar voren. Deze negatieve ervaringen
hebben vooral betrekking op het feit dat het niet altijd makkelijk is om een geschikte vereniging te vinden en
dat men, eenmaal binnen de vereniging, niet altijd de juiste begeleiding en training krijgt. Dit komt, volgens de
zwemmers, voort uit het gegeven dat veel trainers geen ervaring en kennis hebben van het gehandicapten
zwemmen.

6.2 Topsport

onderdelen die horen bij het topsportleven. Om de sportloopbaan verder vorm te geven wordt eerst de
overgang naar de topsport beschreven. Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de betekenissen die de
zwemmers geven aan de term topsport. Vanuit deze definitie zijn drie elementen te herkennen, doelen stellen,
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Het thema Topsport geeft een overzicht van de betekenissen die de zwemmers geven aan topsport en alle

keuzes maken en presteren op hoog niveau. Deze drie elementen worden in de daaropvolgende paragrafen
verder uitgewerkt.
o

Overgang van breedtesport naar topsport
- Verschillen tussen breedtesport en topsport

o

Definitie van topsport

o

Doelen stellen
- Paralympische Spelen
- Drempels op weg naar doelen

o

Leefstijl van een topsporter
- Keuzes maken
- Trainingsprogramma

o

Sporten op hoog niveau
- Presteren en prestaties

Overige thema's die aanbod komen zijn:
o

Bondscoach: centrale rol

o

Het team: vriendschappen binnen en buiten het zwembad

o

Samenvatting

Het proces van zwemmen bij de vereniging naar de topsport wordt door alle zwemmers beschreven als een
automatisch proces. De zwemmers ervaren niet zozeer een overgang van de breedtesport naar de topsport.
Hiermee kan ook verklaard worden waarom verschillende zwemmers aangeven dat ze zich niet altijd bewust
waren van het feit dat ze aan topsport deden. Het proces vond zo geleidelijk plaats dat, zoals de zwemmers zelf
zeggen, 'ze er langzaam in zijn gerold'. De zwemster in het volgende citaat geeft duidelijk weer hoe zij de
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6.2.1 Overgang van breedtesport naar topsport

overgang van de breedtesport naar de topsport heeft ervaren:
"Bij mij is het zo gelijkmatig gegaan. Zelf heb ik het niet echt doorgehad. Ik was natuurlijk nog heel jong
eerst. Dan vind je zwemmen leuk [...] dus dan groei je er automatisch in. Het was bij mij echt niet van: ik ga
nu aan topsport doen".
Het traject dat de meeste zwemmers afleggen is dat zij door de bondscoach uitgenodigd worden om een keer
bij de selectie te komen trainen. In onderstaand citaat wordt duidelijk dat de bondscoach een belangrijke rol
vervult bij de toetreding tot de topsport:
"Het moment dat ik doorstroomde naar de topsport was... het was meteen nadat ik gekeurd was eigenlijk.
Want ik mij nog goed herinneren dat de toenmalige bondscoach bij mijn ouders kwam zitten en die was toen
toevallig bij die keuring van mij. Die zei toen: 'ik denk wel dat ik over een paar jaar jou nodig heb'. Toen was

Vervolgens geven de zwemmers aan dat de frequentie van het aantal trainingen bij de bondscoach steeds
hoger wordt en dat ze vervolgens fulltime gaan trainen bij de selectie. Een deel van de zwemmers traint dan
nog wel enkele malen in de week bij de eigen vereniging en de overige trainingen bij de bondcoach. Het andere
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ik nog een jaartje of 12". Meer over de rol van bondscoach staat betschreven in paragraaf 8.2.3.

deel van de zwemmers zwemt alle trainingen bij de bondscoach. Een aantal zwemmers geeft aan dat zij via
regionale trainingen uiteindelijk in de topsport selectie komen. Bij de regiotrainingen wordt eenmaal in de
week training geven aan zwemtalenten met als doel om uiteindelijk door te stromen naar de nationale selectie.
Wat verder duidelijk wordt uit de data is dat de periode tussen de breedtesport en het zwemmen bij de
topsport zeer kort is. Een groot deel van de zwemmers is slechts enkele jaren actief binnen de zwemsport als zij
toetreden tot de nationale selectie. Of zoals deze zwemmer aangeeft: "Dat ging allemaal heel snel want ik
was nog maar een half jaar aan het zwemmen". Dit heeft met name betrekking op de zwemmers die geen
aangeboren handicap hebben.

Verschillen tussen breedtesport en topsport
Met de overgang van de breedtesport naar de topsport worden ook de verschillen tussen beiden contexten
duidelijk. Naast het feit dat de zwemmers veel meer uren trainen valt het de zwemmers op dat het speelse en
vrijblijvende niet meer geldt in de topsport, maar dat er op een serieuze en professionele manier wordt
getraind. Waar bij de vereniging de discipline van de zwemmers nog wel eens laag was, geldt dit niet meer voor
de trainingen bij de topsportselectie.
"Serieus trainen, prestatie gericht trainen. Succes ervaren, succes delen. Het is geen spelen meer, het is echt
je leven, het is je baan. Alles hangt er eigenlijk van af".

Maar hier is het echt... je hebt een doel waar je heen werkt, je hebt een strak plan, je hebt schema's, je bent
serieus bezig met je sport en het is echt niet meer zo lanterfanten tijdens de trainingen, nee echt niet".
Deze zelfde serieuze en professionele houding wordt ook van de zwemmers verwacht. Zoals ook blijkt uit een
observatie:
Observatie # 2
Zwemster geeft aan last te hebben van haar schouder. Trainer reageert dat ze hiervoor een afspraak moet
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Het serieuze aspect van de topsport komt ook terug in het citaat van de volgende zwemmer:

maken met fysiotherapeut. Dit heeft ze niet gedaan. Trainer zegt dat het laten behandelen stukje
professionaliteit is, dat dit hoort bij topsporter zijn.

6.2.2 Definitie topsport
Om iets te kunnen zeggen over het thema topsport is het goed om vooraf kort stil te staan bij wat topsport nu
precies is volgens de zwemmers. Om een goed beeld te kunnen geven is hiervoor aan de zwemmers gevraagd
welke definitie zij aan topsport toekennen. Er zijn volgens de zwemmers drie elementen die bepalen wat
topsport is.
Het eerste element is het hebben van een doel. Volgens alle zwemmers moet een topsporter een doel voor
zichzelf gesteld hebben waar hij of zij naar toe wil werken. Voor het bereiken van dat doel moet alles in hun

aspect van keuzes maken. Op weg naar het doel achten de zwemmers het belangrijk om de juiste keuzes te
maken.

RESULTATEN
48

leven ingericht zijn om dat doel te bereiken. Hieraan kan het tweede element gekoppeld worden, namelijk het

" Wat is topsport? [...] Als je gewoon goede keuzes maakt en dat je een doel hebt dat je wil bereiken. En dan
is het doel niet van, dat wat je bij de vereniging hebt van: ik naar de NK. Nee, je moet wel een hoger doel
hebben, een strak doel en dan alleen maar richten op dat doel. Dan moet je ook in staat zijn om dingen
daarvoor te laten, geen feestjes, niet uitgaan, op tijd naar bed. Ja niet iedereen is bereid om dat te doen. En
ik wel. Ik denk dat topsport is echt keuzes maken".
En:
"Nou dat vind ik topsport als je dat kan opbrengen elke keer weer en elke keer weer keuzes wilt maken voor
de sport dan vind ik het wel topsport. Het moet wel een beetje hoog niveau zijn want je kunt zo hard trainen
als je wil maar je zwemt niet snel, dat is dan ook geen topsport voor mij. Dit hier, wat hier allemaal zwemt,
dat is wel topsport".

Het derde element waaraan topsport zijn definitie ontleent is volgens de zwemmers dat de sport op hoog
niveau bedreven dient te worden. Aspecten van veel trainen worden genoemd maar vooral het aspect om bij
'de top' te horen. Dit heeft zowel betrekking op de top van Nederland maar vooral ook op internationaal
niveau.
"Vol met je sport bezig zijn en er voor gaan en presteren op hoog niveau. En er alles om doen om zo hoog
mogelijk in jouw tak van sport te komen. Dus dat je echt bij een top hoort, top van Nederland, top van

Een interessante visie op de definitie van topsport is die van een zwemmer die van mening is dat topsport
wordt bepaald door de eisen die aan topsporter worden gesteld. Waar de anderen aangeven dat topsport iets
is vanuit de inzet van de sporter zelf, legt deze zwemmer dit neer bij een externe organisatie. De zwemmer
doelt hiermee op de eisen die door NOC*NSF zijn opgesteld om te kunnen bepalen of iemand in aanmerking
komt voor een topsport status. In deze betekenis van deze zwemmer schuilt ook de erkenning voor de
topsporters met een handicap. En dat de zwemmers met een handicap in die zin gelijk gesteld worden met de
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Europa, top van de wereld".

definiëring van een valide topsporter. Beiden dienen aan de gestelde eisen te voldoen om het 'predicaat'
topsporter te kunnen dragen.
"Topsport is voor mij zeg maar voldoen aan de norm die geëist wordt van een NOC*NSF of andere
sportorganisaties. Topsport is voor mij, voldoet een sporter aan bepaalde eisen die gesteld zijn door andere
mensen waarvan zij vinden dat is topsport. Dan ben je in mijn ogen topsporter. Het is namelijk zo: er zijn heel
veel mensen die goed in sport zijn en die er alles voor geven maar ja, is dat een topsporter? [...] Want er zijn
vroeger al veel discussies gehouden is gehandicapten topsport? Nu zijn de eisen gesteld door NOC*NSF, een
invalide sporter of zwemmer moet voldoen aan een bepaalde limiet. Ik vind dan als jij aan die limiet voldoet
dan ben jij een topsporter".

Zoals de zwemmers aangeven in hun definitie van topsport is het stellen van doelen en werken naar dit doel
belangrijk. Dat de zwemmers allemaal een duidelijk doel voor ogen hebben blijkt als hen gevraagd wordt om
hun doelen in het zwemmen te benoemen. Alle zwemmers geven aan het deelnemen aan de Paralympisch
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Doelen stellen: Paralympische Spelen

Spelen als doel te hebben. Impliciet wordt hiermee betekenis gegeven aan de Paralympische Spelen als het
hoogst haalbare podium voor deze zwemmers. Voor een deel van de zwemmers is enkel deelname aan de
Paralympische Spelen het doel zoals bij deze zwemmer:
"Ik wil sowieso één Paralympics hebben meegemaakt. Of dat nou rechtsom is of linksom... Daar moet ik naar
toe en daar ben ik nu het dichtste bij. Nu wil ik daar gewoon bij zijn in 2012. Als ik daar iets mee kan pakken
dan is dat mooi meegenomen. [...] Maar als ik daar dadelijk aan mee heb gedaan en ik heb verdienstelijk
mijn werk gedaan, dan ben ik tevreden".
Andere zwemmers hebben zich als doel gesteld om ook een medaille te behalen tijdens de Paralympische
Spelen.
"Mijn doel is goud in Londen. Of dat totaal realistisch is, dat is een ander verhaal".
De meeste zwemmers hebben hun vizier gezet op de Paralympische Spelen van Londen in 2012. Voor een
aantal zwemmers komen deze Spelen te vroeg en zij hebben zich tot doel gesteld om deel te nemen aan de
Paralympisch Spelen van 2016 in Rio de Janeiro.
De zwemmers denken dat zij hun doel zullen bereiken door de weg te volgen die ze nu volgen. Hierbij geven ze
aan extra te zullen moeten trainen en te blijven focussen op hun doel.
"Nu door meer te gaan trainen en dus echt op sport te gaan richten. [...] Dus door meer te gaan trainen en
echt te concentreren op sport en niet zoveel er om heen".

Op weg naar hun doelen noemen de zwemmers blessures als de grootste drempel die ze mogelijk tegen
kunnen komen. Deze fysieke ongemakken zouden de trainingsopbouw kunnen verstoren. De zwemmers geven
aan niet bewust rekening te houden met blessures maar zijn van mening dat dit altijd wel mogelijk zou kunnen
zijn. Naast de fysieke drempels zijn er ook zwemmers die mogelijk mentale drempels zien. De zwemmers
doelen hierbij op de motivatie om te willen blijven trainen en presteren.
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Doelen : drempels op weg naar doelen

"De mentale drempels want ik blijf mentaal nog heel weerbaar. Drempels... ja blessures zou kunnen maar
goed, daar ga je niet vanuit. Ik denk dat de weg waarop ik nu bezig ben, dat dat een goede weg is. Het enige
wat ik van mezelf moet vragen is de drive om het te blijven doen. En die moet ik mezelf dus opleggen".

Leefstijl van een topsporter: keuzes maken
De betekenissen die zwemmers geven aan hun leven als topsporter komen vooral tot uiting in de leefstijl en de
betekenissen die ze geven aan deze leefstijl. Zoals al in de definitie van topsport, zoals hierboven beschreven,
naar voren kwam, is het maken van keuzes een belangrijk element in het leven van de zwemmers. Wat uit de
interviews naar komt is dat het leven van de zwemmers in het teken staat van de zwemsport en de door hen
gestelde doelen en dat het hiervoor belangrijk is om de 'juiste' keuzes te maken. Deze 'juiste' keuzes hebben

zwemmers leggen zichzelf hierbij een bepaalde discipline op om zich alleen te focussen op hun sport.
"Dus je moet verstandige keuzes maken. Dus je moet niet in een opbouwfase gaan stappen [...] je moet
gewoon wel serieuze keuzes maken en qua voeding natuurlijk je moet niet gaan overdrijven met al je

RESULTATEN
50

volgens de zwemmers te maken met het indelen van hun dagelijkse leven rondom het zwemmen. De

voeding. [...] Kijk ik zit niet ver van de limiet af van Londen dus ben ik alleen maar verstandige keuzes aan het
maken. Zelfs besloten dat ik geen feest houdt met mijn verjaardag".
En:
"Je hebt natuurlijk wel dat je echt heel veel met je sport bezig moet zijn en weinig tijd voor andere leuke
dingen. Kijk ik vind het ook wel een lekker om eventjes weg te gaan of op vakantie te gaan maar je zit toch
aan een planning gebonden. Maar dat is gewoon rekening houden met en als je het naar je zin hebt en je
vindt het leuk dan neem je dat voor lief".
Voor veel zwemmers is deze manier van leven, waarin alles in het teken staat van het zwemmen, wennen, ook
gezien de korte overgangsperiode naar de topsport, zoals al eerder beschreven. Maar de zwemmers ervaren
dit niet als vervelend, ze geven aan bereid te zijn bepaalde 'offers' te doen. Deze 'offers' hebben betrekking op
zaken als uitgaan, feestjes, sociale contacten, gezond eten en vrije tijd. De zwemmers benoemen deze aspecten
als nadelen van de topsport die volgens hen horen bij het topsportleven. Dit wordt echter allemaal ook
gerelativeerd omdat het de eigen keuze is en het uiteindelijke succes veel goed maakt.
"Maar een negatief puntje...negatief wil ik het niet noemen maar gewoon... je leven is er op ingericht om dit
te doen. Ik zeg zelf altijd: je maakt zelf de keuze, die keuze heb je zelf in de hand. Dus voor mij zijn er geen
nadelige dingen".
Ook deze zwemster geeft aan dat het zwemmen centraal staat in haar leven:

naar bed. Mijn hele dag, mijn hele week die...ik bouw gewoon al mijn andere afspraken die ik heb, bouw ik
om het zwemmen heen".

Leefstijl van een topsporter: trainingsprogramma
Zoals het citaat van de zwemster hierboven aangeeft staat het leven van de zwemmers in het teken van
zwemmen. Dit wordt des te meer duidelijk als de zwemmers een beeld geven van hun trainingsprogramma.

ABILITY, DISABILITY, INABILITY!?

"Ja ik zeg altijd, het is mijn leven, het is het enige wat ik doe. Ik leef ervoor. Ik sta ermee op en ik ga ermee

Over het algemeen wordt er elke dag met uitzondering van woensdag elke dag twee maal getraind. Ook op
woensdag vindt er maar één ochtendtraining plaats. Het trainingsprogramma bestaat niet alleen uit
zwemtrainingen maar ook uit krachttrainingen en landtrainingen. Zoals al eerder beschreven traint een deel
van de zwemmers bij de eigen vereniging. Hiervoor krijgen zij van de bondscoach trainingen doorgestuurd. De
trainingen van de bondscoach vinden plaats in Amersfoort en in Zeist. Naast de trainingen maakt ook bezoek
aan de fysiotherapeut onderdeel uit van het wekelijkse trainingsprogramma. Om tussen de trainingen niet te
veel tijd en energie te verspillen aan reizen, verblijven de meeste zwemmers enkele dagen in het
trainingscentrum in Zeist, dat naast het zwembad ligt.
Hieronder een voorbeeld van een weekprogramma van een zwemmer.
"Tien keer trainen, zwemtraining. Maandagochtend, maandagmiddag zwemtraining. Maandagmiddag

rest van de dag lekker vrij. Donderdag twee keer 's ochtend en 's avonds. Vrijdag 's ochtend en 's avonds en 's
middags krachttraining. En dan nog zaterdagochtend zwemtraining en landtraining daarna. Dat is mijn week
in principe. En dan lekker weekend".
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krachttraining. Dinsdag twee keer trainen; 's ochtends en 's middags. Woensdag één keer in de ochtend, de

Sporten op hoog niveau: presteren en prestaties
Het derde element van de definitie van topsport is dat van het sporten op hoog niveau. De zwemmers noemen
hierin het horen bij "de top" van het zwemmen. Het presteren maakt volgens de zwemmers een belangrijk
onderdeel uit van het zwemmen. Het presteren is volgens de zwemmers immers het resultaat van het trainen
en het maken van keuzes. Zwemmers geven aan het presteren een mooi aspect te vinden van topsport. Zoals
deze zwemmer zegt:
" Het presteren en het trainen ervoor. Het ervoor gaan en dat het dan uiteindelijk resulteert in een medaille".
En:
"Gewoon het feit dat je naar hoogtepunt toewerkt en daar dan ook uiteindelijk de resultaten van terug ziet.
Dat is het mooiste wat er is, vind ik. Daar leef ik echt voor".
Zoals in een van de voorgaande paragrafen staat beschreven wordt er veel tijd en energie gestoken in het
trainen getuige de volle trainingsagenda van de zwemmers.

6.2.3 Overige aspecten
In de volgende alinea's worden een aantal aspecten beschreven die volgens de zwemmers ook betekenis geven
aan topsport. Het meest belangrijke aspect dat de zwemmers noemen is de rol van de bondscoach.

Een belangrijke factor in de gehele topsport context is volgens de zwemmers de bondscoach. Volgens de
zwemmers vervult de bondscoach een centrale rol in hun topsportleven.
Dit heeft ten eerste te maken met het gegeven dat alle zwemmers aangeven zelf door de bondscoach
benaderd te zijn om bij de selectie te komen trainen. Hiermee speelt de bondscoach een bepalende factor bij
de toetreding van de zwemmers tot de topsport. De zwemmers geven aan een positief gevoel te hebben bij de
mogelijkheid die de bondscoach hen gegeven heeft.
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Bondscoach: centrale rol

De bondscoach wordt door de zwemmers gezien als degene die hen naar een hoger niveau heeft gebracht als
zwemmer. Hiermee wordt de kennis en de kunde van de bondscoach bedoeld. De zwemmers geven aan hierin
een duidelijk verschil te ervaren tussen de trainers die zij bij hun vereniging hebben (gehad) en de
trainerskwaliteiten van de bondscoach. Verder vervult de bondscoach ook de rol van stimulator. Opvallend
hierin is dat zwemmers aangeven niet alleen door de bondscoach maar ook vóór de bondscoach hard te
zwemmen. Dit aspect kan gezien worden als dat de zwemmers de bondscoach iets terug willen geven voor zijn
inzet. Een laatste rol die de bondscoach wordt toebedeeld is die van inspirator en vertrouwenspersoon. De
bondscoach wordt niet alleen erkend vanwege zijn activiteiten in het kader van trainingen en wedstrijden maar
nog meer zien de zwemmers hem als persoon waarbij ze altijd terecht kunnen, met alles.
Aan de hand van de twee onderstaande citaten wordt duidelijk dat de bondscoach zowel binnen als buiten het

"Net zoals deze week, dat [naam bondscoach] er niet is. Dan moet ik echt met mezelf in gevecht om mezelf te
dwingen om hard te trainen. Omdat ik weet dat wanneer [naam bondscoach] aan de kant staat dat ik net
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zwemmen een belangrijke rol speelt.

dat stapje harder zet. Omdat ik hem gewoon niet wil teleurstellen. En nu dat [naam bondscoach]er niet is wil
ik die teugels wel eens een beetje laten varen".
En:
"Toen ben ik in januari weer begonnen tot maart als proefperiode en dat was eigenlijk wel fijn. Er is een
goede samenwerking en die band tussen [naam bondscoach] en mij wordt steeds beter. Ik weet dat ik er
mijn ei bij kwijt kan, dat ik mijn dingen kan zeggen als me iets dwars zit. Als ik moet gaan vloeken, dat kan
dat ook. Dat vind ik belangrijk. Toch wel iemand met een stok achter de deur, als stok achter de deur. Ja dat
gaat hartstikke goed".

Team: vriendschappen binnen en buiten het zwembad
Zoals al eerder staat beschreven staat het zwemmen centraal in het leven van de zwemmers waardoor er veel
minder tijd is voor sociale contacten met vrienden en familie. Dit gemis aan sociale contacten wordt door de
zwemmers in mindere mate ervaren doordat zij de sociale contacten halen uit de andere zwemmers. Zoals uit
de citaten blijkt, hechten de zwemmers veel waarde aan het teamaspect. Volgens de zwemmers heeft dit niet
alleen te maken met de verschillende vriendschapsrelaties tussen de zwemmers maar heeft het team en de
sfeer in het team ook invloed op de prestaties van enkele zwemmers. Anderen geven aan juist gemotiveerd te
worden in trainingen en tijdens wedstrijden door de aanwezigheid van anderen.

Want ik denk dat als het team in balans is, dat je als individu veel harder kan zwemmen".
En:
"Dat heeft te maken met de ontspannenheid van de ploeg. Ik ben wel zo'n persoon die de spanning voelt van
de groep en van andere mensen en dat slaat ook op een wedstrijd".
Het belang van het teamaspect komt ook naar voren uit de observaties die gedaan zijn. De observant beschrijft
dat zowel binnen maar met name buiten het zwembad hechte vriendschappen bestaan.
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"Ik vind dat, ondanks dat zwemmen een hele individuele sport is, vind ik het team aspecten hele belangrijke.

Observatie #7:
De sfeer buiten de trainingen is zeer ontspannen. De groep is hecht en bestaat uit vriendschappen. Er zijn
zwemmers die meer met elkaar optrekken maar over het algemeen kan iedereen goed met elkaar op
schieten. Er wordt veel met elkaar gelachen en grapjes gemaakt zowel tijdens de trainingen als daar buiten
tussendoor als de zwemmers bij elkaar zijn in het trainingscentrum.

6.2.4 Samenvatting
In deze paragraaf over topsport wordt duidelijk dat de betekenis die de zwemmers geven aan topsport
gebaseerd is op drie elementen die zij ook benoemen in hun definitie van topsport. Volgens de zwemmers
houdt de betekenis van topsport in dat

is volgens de zwemmers de kans dat zij blessures krijgen.
2) de zwemmer de juiste keuzes maakt die hem helpen de gestelde doelen te behalen. Deze 'juiste' keuzes
slaan op het gegeven dat alles in het leven van de zwemmer ingesteld is om te zwemmen en te presteren
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1) de zwemmer doelen voor zichzelf stelt en naar deze doelen toewerkt. Het enige wat hen hierin kan hinderen

(bijvoorbeeld, voeding, sociale contacten, vrije tijd). Daar alles in het leven van de zwemmer in het teken staat
van het zwemmen wordt de combinatie met school/studie door sommige zwemmers als lastig ervaren.
3) de zwemmer presteert op hoog niveau. De zwemmers doelen hierbij op behoren tot de top van de
zwemsport. Het draait volgens de zwemmers binnen de topsport uiteindelijk om het presteren. Dat is ook wat
hen drijft om iedere keer de inspanningen te leveren.
Naast het feit dat de zwemmer zelf voor een groot deel de betekenis geeft aan de topsport zijn er ook nog
twee externe factoren die door de zwemmers als belangrijk worden beschouwd in hun topsport. Deze factoren
zijn de bondscoach, die een belangrijke rol speelt voor de zwemmers zowel in, als buiten het zwembad, en het
team waartoe de zwemmers behoren. Ondanks dat het zwemmen individueel is, hechten veel zwemmers veel
waarde aan het teamaspect. Topsport krijgt volgens de zwemmers verder nog betekenis door de internationale
ervaringen die de zwemmers opdoen bij trainingsstages en wedstrijden.

6.3 Handicap
Het thema Handicap geeft een overzicht van de betekenissen die de zwemmers geven aan handicap in het
algemeen en specifiek de gehandicaptensport. Het gaat hierin om het beeld dat de zwemmers zelf hebben als
ook het beeld dat de samenleving heeft van handicap volgens de zwemmers. In hun definitie van

het vergelijken. Dit vergelijken vindt door de zwemmers plaats met elkaar, met andere gehandicapten en met
valide sporters. Aan het einde van de paragraaf vindt een verdieping plaats van het beeld van de handicap en
de rol die de media speelt in het creëren van een beeld van disability en gehandicaptensport.
o

Definitie handicap

o

Beeld van handicap
- Beeld van de samenleving
- Drempels
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gehandicaptensport wordt vervolgens duidelijk dat hierin drie niveaus te herkennen zijn. Centraal hierin staat

- Zelfbeeld
- Ervaren van handicap
o

Definitie gehandicaptensport
- Vergelijken met andere gehandicapten
- Vergelijken met elkaar
- Vergelijken met valide sporters
- Beeld van gehandicaptensport

o

Media
- Dubbele rol van de media

- Verandering van beeldvorming
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- Beperkte aandacht

6.3.1 Definitie handicap
De zwemmers is gevraagd om hun definitie te geven van handicap. Wat duidelijk wordt in de betekenissen die
de zwemmers geven, is dat zij "normaal zijn" als norm beschouwen en handicap beschrijven als iets dat anders
is en daarbij afwijkt van wat "normaal is". In het beschrijven van handicap komen ook enkele zwemmers tot de
conclusie dat het geven van een juiste definitie lastig is, omdat zij zich realiseren dat het 'anders' zijn niet alleen
op hen van toepassing is. Volgens hen is iedereen anders dan anders of wijkt af van wat 'normaal' is.
Door alle zwemmers wordt disability in relatie gelegd met het lichaam. Vanuit de betekenissen die de
zwemmers

geven, wordt gehandicapt zijn gebaseerd op het anders functioneren of het minder goed

functioneren van het lichaam zoals deze zwemster aangeeft:
"Als iets niet functioneert zoals het hoort. Ja dat kan van alles zijn. Dat kan in je hersenen zitten, maar er is in
ieder geval iets dat niet functioneert zoals het hoort, waardoor je een belemmering hebt. Als je
belemmeringen hebt word je al gauw bestempeld als gehandicapt".
Ook de volgende zwemster baseert haar definitie van handicap op basis van het lichaam, echter geeft ze aan
dat dit slechts relatief is doordat ook het lichaam van valide mensen soms minder goed functioneert.
"Nou je bent gehandicapt als je iets hebt al is het aan je oog of aan je oor, al is het iets wat je niet ziet, maar
je iets hebt wat een ander mens niet heeft, dan ben je gehandicapt. Maar dat is zo moeilijk te onderscheiden,
iedereen heeft iets".

Wat duidelijk wordt in de definities is dat de zwemmers naast het lichaam ook aangeven dat zij door anderen
juist worden bestempeld als gehandicapt, maar dat zij zich zelf zien als 'gewone mensen'. De zwemmers zijn
zich ervan bewust dat ze 'anders' zijn, maar tegelijkertijd zijn zij van mening dat dat 'anders' zijn in de
samenleving wordt bestempeld als 'eng' en 'zielig'. Dit is echter een beeld dat de zwemmers niet accepteren
zoals blijkt uit de volgende citaten:
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6.3.2 Beeld van handicap - Beeld van samenleving

Maar eng...nee hoor, ook als je je beide benen mist kun je gewoon normaal zijn. Het is geen reden toe om
eng te zijn".
En:
"Nou sommige mensen vinden ze zielig en dat is juist wat mensen niet willen, dat ze zielig gevonden
worden".
Echter is er door de zwemmers ook begrip voor de reactie van de samenleving zoals deze zwemmer aangeeft.
Zij begrijpen wel waarom dit door de samenleving wordt gedaan.
"Je ontkomt er niet aan dat je mensen met hele zware handicaps ziet. Dat is toch wel een item hoor. Ik kan
me best voorstellen dat mensen daar een beetje van schrikken".
De volgende zwemster koppelt het anders zijn aan het 'eng' zijn. Volgens haar is er een relatie tussen het

"Misschien vinden mensen het ook wel een beetje eng om dan zo iemand te zien omdat het toch volgens hun
normen niet normaal is. Dat is toch anders en dan is het toch weer vreemd en dan is het weer raar, dan is het
weer eng".
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anders zijn en het 'eng' gevonden worden.

Duidelijk wordt dat niet alleen de zwemmers normaal zijn als norm beschouwen maar dat dit ook door de
samenleving wordt gedaan. Volgens de zwemmers geeft de samenleving echter ook nog een bepaalde
(negatieve) waarde aan dit 'anders zijn dan normaal'.

Acceptatie
Wat verder uit de data duidelijk wordt is dat aan de ene kant de zwemmers zich zelf accepteren als
gehandicapte (sporter) maar dat aan de andere kant de zwemmers zichzelf gewoon vinden en dat zij ook door
de samenleving als 'gewoon' willen worden gezien.
"Ik ben ook gewoon een mens. Alleen ik zit en dat is het enige".
Zelf zijn de zwemmers, wellicht vanwege hun acceptatie, zich niet altijd bewust van de categorisatie door de
samenleving. Zoals een zwemster die tijdens een interview aangaf dat ze door het spreken over handicap en
gehandicaptensport pas merkte dat ze echt tot een aparte groep behoort. Door de zwemmers wordt de
handicap als 'gewoon' ervaren, als onderdeel van hun leven. Dit is ook wat duidelijk wordt aan het eind van de
observatieweek in het eindverslag als de onderzoekster schrijft:
Observatie #7
Het meest opvallende deze week was dat handicap, welke dan ook, helemaal geen issue is. In het begin viel
de onderzoeker de handicap nog op. Na enkele dagen was dit al een stuk minder. Voor de zwemmers zelf is

drempels ervaren. Niet tijdens het zwemmen, maar ook niet daarbuiten. Voor de zwemmers is het 'gewoon'
en voor de onderzoekster wordt het steeds 'gewoner'.

Het gegeven dat de zwemmers als gewoon willen worden beschouwd is met name van toepassing in de context
van hun sport.
" [...] misschien een stukje acceptatie of zo, dat heb ik altijd wel lastig gevonden en dat heb ik altijd nog
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hun handicap ook geen issue. Op geen enkele manier is duidelijk geworden dat zwemmers hinder of

steeds wel. Dat mensen gaan klappen als je aantikt. Nou daar heb ik een enorme hekel aan want dan denk
ik: ik ben toch niet anders, dan iemand anders. Ja ik ben misschien wel anders maar waarom is mijn prestatie
knapper dan die van een ander. Dus ik zeg ook altijd: ik wil dat mensen me serieus nemen als topsporter en
niet omdat ik gehandicapt ben".

Drempels
In relatie met bovenstaande acceptatie van de handicap van de zwemmers kan ook het aspect van drempels
verklaard worden. De zwemmers geven immers aan dat zij bijna geen drempels ervaren als gevolg van hun
handicap. Dit is mogelijk doordat de handicap, zoals hierboven ook staat beschreven, onderdeel vormt van hun
leven en in die zin ook geen beperkingen oplevert. Drempels die wel worden ervaren zijn vaak structurele

Een interessant aspect rondom drempels en acceptatie is dat drie zwemmers aangeven dat zij drempels
hebben ervaren bij hun lidmaatschap bij een vereniging. Zwemmers hebben in dit kader negatieve ervaringen
vanwege hun handicap omdat zij vaak vanwege hun handicap geen lid mochten of konden zijn van een
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drempels zoals onder andere de toegankelijkheid van gebouwen.

zwemvereniging. Hieruit kan de conclusie getrokken worden dat de zwemmers zelf wel hun handicap
accepteren maar dat de samenleving, in dit geval de zwemvereniging, dat niet doet. Zoals onderstaand citaat
waarin een zwemster een drempel beschrijft in relatie tot haar handicap:
"Bijvoorbeeld bij een zwemvereniging deden ze dat niet. Dus op een gegeven moment werd ik een soort van
weggepest omdat ze er geen rekening mee hielden. Kijk dat zijn natuurlijk hele vervelende kanten. Maar ja,
je moet er toch mee leren omgaan. Het leven is niet anders".
Opvallend is dat de onderzoekster wel drempels definieert in haar observaties.
Observatie #2
Wat meteen opvalt bij binnenkomst in het zwembad is de bouw van het zwembad. Het zwembad ligt heel
diep. Hierdoor kunnen de zwemmers wel het bad makkelijk in, alleen uit het bad gaan is onmogelijk. Er is ook
geen tillift aanwezig. De bad ligt ongeveer 50 cm lager dan het perron van het zwembad. Doordat rand zo
hoog is, kunnen sommige zwemmers niet goed bij hun materiaal (plankje/bidon). De trainer moet aan het
einde van de training een aantal zwemmers uit het water tillen. Dit gaat lastig.

Zelfbeeld
Een tweede item waarin duidelijk wordt dat de handicap van de zwemmers onderdeel uitmaakt van hun leven
is bij de beschrijving van het zelfbeeld dat de zwemmers geven. In het beeld dat de zwemmers van zichzelf

hun handicap normaliseren en in die zin ook geen item of onderdeel vinden van hun zelfbeeld. De zwemmers
zijn wie ze zijn en daar maakt hun handicap onderdeel van uit. Hun handicap is als het ware verweven met de
identiteit die de zwemmers hebben en wordt dan ook niet zozeer expliciet genoemd.
Aspecten die de zwemmers wel noemen in het kader van hun zelfbeeld zijn diverse karakter eigenschappen
zoals sportief, hulpvaardig, aardig en vrolijk.
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schetsen, wordt geen enkele keer iets genoemd over een handicap. Het lijkt erop alsof de zwemmers hierbij

Ervaren van handicap
Het zwemmen heeft volgens de zwemmers ook een bepaald effect op hun handicap en andersom. Waar de
zwemmers aangeven dat zij geen drempels ervaren als gevolg van hun handicap, wordt er door hen wel een
negatief effect genoemd in relatie tussen hun handicap en het zwemmen. Het zwemmen is volgens sommige
zwemmers confronterend. Hiermee doelen zij op het gegeven dat dingen anders gaan of dat men dingen niet
meer kan.
"Je wordt met bepaalde dingen geconfronteerd. [...] Dan wordt je weer geconfronteerd als iets mislukt door
je beperking".
Echter noemen de zwemmers ook enkele positieve effecten zoals het feit dat zij door het zwemmen mentaal
sterker en zelfverzekerder worden over hun handicap.

Daarbij geven de zwemmers aan dat juist het water een fijne omgeving is in relatie tot hun handicap. Zoals ook
al eerder beschreven is men in het water en door het water minder bewust van zijn handicap. Hiermee kan
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"Het maakt je een stuk sterker en zelfverzekerder. Ik mag er ook zijn denk ik na mijn sport".

gesteld worden dat het zwemmen over het algemeen een positief effect heeft op het ervaren van de handicap
van de zwemmers.

6.3.3 Definitie gehandicaptensport
De betekenis die de zwemmers geven aan het begrip gehandicaptensport wordt gekenmerkt door het gegeven
dat de zwemmers zich vergelijken met valide sporters, terwijl aan de andere kant juist wel de verschillen tussen
gehandicaptensport en valide sport wordt benadrukt. Dit wordt ook duidelijk uit de definities die zwemmers
geven van gehandicaptensport. Voor een deel van de zwemmers is gehandicaptensport een context die
afwijkend is van de reguliere sport. Voor andere zwemmers is gehandicaptensport niet veel anders , of zelfs
niet anders dan valide sport. Zoals ook blijkt uit het volgende citaat:
I: "Als je een definitie zou moeten geven aan gehandicaptensport, wat zou die definitie volgens jou dan zijn?"
R: "Ja dat vind ik een moeilijke vraag. Ik zie het namelijk niet als gehandicaptensport".
I: "Hoe zie je het dan?"
R: "Gewoon als sporten".
Ook de volgende zwemmer geeft aan dat feit of iets gehandicaptensport is of niet, niet wordt bepaald doordat
iemand een handicap heeft, maar door de betekenis die een sporter zelf geeft aan zijn sport. De zwemmer
geeft hierbij impliciet aan dat gehandicaptensport vaak door de samenleving als zodanig wordt bestempeld,

"Voor mij is gehandicaptensport net zoals andere sport alleen is het in bepaalde mate aangepast. Omdat
iemand bijvoorbeeld zijn arm niet meer heeft, zijn been niet meer heeft of zijn benen niet meer kan bewegen.
Maar ik vind als iemand plezier heeft in een bepaalde sport die hij op welke manier dan ook of het nou
gehandicaptensport is of niet...voor diegene is het sport. Dat vind ik belangrijk. Daar kan niemand anders
over oordelen".
De meeste sporters benoemen de gehandicaptensport als een sportcontext voor sporters met een handicap en
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maar dat het voor de sporters zelf 'gewoon' sport is.

die daarin afwijkt van de reguliere sport.
"Sport voor mensen die niet in het reguliere circuit mee kunnen omdat ze op een of andere manier beperkt
zijn".

Vergelijken met andere handicaps
In het geven van een definitie van gehandicaptensport wordt duidelijk wat de zwemmers juist niet als
gehandicaptensport definiëren. Waar de samenleving vaak gehandicapten en gehandicaptensport ziet als één
groep, maken de zwemmers wel duidelijk onderscheid tussen de ene en de andere handicap. Dit onderscheid
wordt gemaakt op basis van zwaarte van de handicap. De zwemmers zijn van mening dat zwemmers met een
zware handicap een verkeerd beeld geven van hun sport en dat dit beeld niet aansluit met het beeld dat zij

"Omdat ik vind dat ondanks dat ze gehandicapten zijn en we allemaal één pot nat zijn eigenlijk, dat zij de
gehandicaptensport een heel eind naar beneden trekken. [...] Maar als je echt naar de hele lage klassen
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willen geven van hun sport.

gaat, S1, S2 misschien S3 ook nog wel. Dat gaat nergens meer over. Dat heeft ook niets meer met zwemmen
te maken dat noem ik drijven en voortbewegen".

Vergelijken met elkaar
Waar de zwemmers duidelijk onderscheid maken tussen de ene en andere handicap en het beeld dat hiermee
gevormd wordt van hun handicap, maken de zwemmers juist geen onderscheid als ze zich met elkaar
vergelijken. Met elkaar wordt hier de overige teamgenoten bedoeld. In de context van het team valt daardoor
de handicap van de zwemmer niet op. Doordat in de context van het team handicap als 'gewoon' wordt
ervaren is het in die zin ook niet expliciet aanwezig zoals ook al eerder uit de observatie naar voren kwam.
"Iedereen hier heeft een handicap. Dus dan ben je gewoon gelijk zeg maar".
En:
"Hier speelt je beperking geen rol. Dus hier ben je net zoals iedereen omdat iedereen een beperking heeft".

Vergelijken met valide sporters
Naast dat de zwemmers zich met andere sporters met een (zware) handicap vergelijken en met hun
teamgenoten, vergelijken de zwemmers zich ook vooral met valide sporters. In deze vergelijking geven zij
enerzijds aan dat zij verschillen van zwemmers zonder handicap maar anderzijds juist ook gelijk zijn. Er is een

Het verschil ligt volgens de zwemmers in het feit dat zij minder snel/hard zwemmen dan valide zwemmers.
Opmerkelijk hierin is dat de zwemmers niet de aan- of afwezigheid van een handicap noemen als verschil.
"Ik denk dat je dan toch weer komt met de snelheid. De valide sport gaat gewoon het hardst en de
invaliden..."
Voor de zwemmers ligt het verschil puur in het aspect van snelheid. Wat duidelijk wordt is ook dat de
zwemmers zich graag meten met valide sporters en dat zij ook veel waarde hechten aan prestaties binnen het
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duidelijke spanning tussen deze betekennissen.

valide zwemcircuit.
"Dat vind ik wel leuk een beetje competitie met validen. Dat is toch iets groter allemaal de validen
competitie. [...] Als je bijvoorbeeld een clubrecord haalt bij een valide club op de 1500 meter nou dan heb je
toch zoiets van: kijk eens even wat hier gebeurt".
De overeenkomsten met valide zwemmers uiten zich, volgens de zwemmers, in het gegeven dat zij dezelfde
doelen nastreven als zwemmers zonder handicap en daarvoor ook net zo hard trainen. En dat is het beeld dat
de zwemmers wel willen geven van hun sport.
"Wij doen ook gewoon topsport en als wij een prestatie leveren is dat ook uniek, of ik nou een gouden
medaille haal of Marleen Veldhuis. Je vertegenwoordigt toch je land. Dat is bij de Paralympische en
Olympische Spelen".

Nou ik denk dat de topsport van de gehandicaptensport laat maar zeggen niet heel veel verschilt met de
valide sport. We doen haast hetzelfde, we hebben allemaal hetzelfde doel".
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En:

Beeld van gehandicaptensport
Zoals al eerder in deze paragraaf staat beschreven zijn de zwemmers van mening dat de samenleving een
verkeerd beeld heeft van hen. Dit heeft ten eerste te maken met het beeld van de doelgroep zelf.
"Dat ze het niet weten of dat ze zeggen dat we een stelletje debielen zijn die bijna niets meer kunnen".
Volgens de zwemmers komt dit met name door dat de samenleving vaak alleen kijkt naar de sporters met een
zware handicap. En ten tweede is men van mening dat de samenleving vindt dat de sport zelf niet veel
voorstelt.
"Ik denk dat Nederland geen goed beeld heeft van de gehandicaptensport. Ik denk dat ze het allemaal een
hoopje zielige mensen bij elkaar vinden die proberen sport te doen".
En:
"Ik denk dat de meeste mensen het niet eens weten dat het er is. Maar dat ze heus wel denken dat die af en
toe zwemmen maar die weten niet hoe we zwemmen. Ze zullen zoiets wel hebben van: gewoon rustig
zwemmen, die zullen af en toe wel een wedstrijdje zwemmen".
De reden waarom er een verkeerd beeld is volgens de zwemmers tweeledig. In beide gevallen speelt media
daarin een belangrijke rol. In de eerste plaats vervult de media een belangrijke rol in het creëren van het beeld
van gehandicapten gehandicaptensport. Volgens de zwemmers stimuleert de media het beeld dat wordt
gekenmerkt door woorden als "eng" en "zielig". Daarnaast is er, volgens de zwemmers, ook te weinig aandacht

geven. Deze verschillende rollen van de media worden in de volgende paragraaf beschreven.

6.3.4 Media
Zoals hierboven al staat beschreven, geven de zwemmers aan dat, volgens hen, de media een belangrijke rol
speelt in de beeldvorming van de gehandicaptensport. Volgens de zwemmers vinden er momenteel twee
negatieve ontwikkelingen plaats in het kader van die beeldvorming:
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voor de gehandicaptensport, zodat er ook geen mogelijkheid geboden wordt om wel het juiste beeld te kunnen

1) de gehandicaptensport krijgt te weinig aandacht of zelfs geen aandacht in de media
2) het beeld dat de media geeft is niet goed

Het eerste aspect van de hoeveelheid aandacht in de media wordt door alle zwemmers gezien als een negatief
element in de beeldvorming. Volgens de zwemmers is er veel te weinig aandacht voor gehandicaptensport in
de media. De zwemmers spreken dan met name over de hoeveelheid aandacht die de gehandicaptensport
krijgt op televisie.
"Je hoort op de tv ook nooit wat van gehandicaptensport eigenlijk".
Men is het wel eens dat er wel steeds meer aandacht voor komt zoals bij de Paralympische Spelen van Beijing,
waar iedere dag een half uur werd uitgezonden. Echter is dit volgens de zwemmers nog steeds te weinig.

het nog steeds een ondergeschoven iets is hier in Nederland".
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"Ik denk dat eraan wordt gewerkt". Ik zeg niet dat er niet genoeg aan gewerkt wordt maar ik zeg wel dat

De reden waarom het niet veel in de aandacht komt ligt, volgens sommige zwemmers aan het feit dat het
minder interessant is zowel voor de media om het uit te zenden als ook voor het publiek om te kijken. De
zwemmers stellen dat doordat de media het niet interessant vindt, het publiek de sport niet leert kennen en
dus ook niet kan aangeven of zij het wel of niet interessant vinden. Hiermee wordt de macht die de media
heeft in de beeldvorming verduidelijkt. Deze machtspositie van de media wordt door de zwemmers gezien als
zijnde een geld kwestie.
" Het gaat allemaal om geld. Dus als ze daar niets in zien dan gaan ze het ook niet uitzenden".
De zwemmers benoemen de machtspositie van de media ook in de vorm van Mart Smeets. De zwemmers
geven aan dat personen zoals Mart Smeets voor een groot deel de publieke opinie bepalen. Hiermee dichten ze
Mart Smeets niet alleen een belangrijke positie in de mediawereld toe maar ook als een persoon die de
beeldvorming kan bepalen.
" Mensen als Mart Smeets en die zullen er meer van rondlopen in medialand. TV is erg kijkcijfer gevoelig. Het
is toch misschien een stukje minder interessant dan..Kijk Citius, Altius, Fortius dat is het, daar gaat het wel
over. Sneller, hoger, sterker. Dat is op Paralympische sport niet van toepassing uiteindelijk".
Zoals hierboven in het citaat ook duidelijk wordt ligt het aspect van interessant zijn volgens de zwemmers met
name in de snelheid. Ook hierin komt weer het aspect van vergelijking naar voren. De zwemmers zijn van
mening dat in vergelijking met valide sporters, hun zwemsport minder snel gaat en mensen het daardoor

prestaties en die van zwemmers met een zwaardere handicap. Volgens de zwemmers is het minder interessant
om naar deze zwemmers te kijken, omdat het te lang duurt en mensen daardoor afhaken.
"Nee op een gegeven moment hebben ze het wel gezien. En zeker als je als eerste de 100 meter vrij laat
zwemmen door de hele laagste klassen, die er vijf minuten over doen. Dan zitten mensen ook te gapen op de
tribune. En dan lopen ze ook weg. Kijk je moet het natuurlijk wel een beetje interessant houden".
Tevens geven de zwemmers ook als reden dat de gehandicaptensport voor buitenstaanders soms lastig te
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minder interessant vinden om te kijken. Daarnaast wordt ook een vergelijking gemaakt tussen de eigen

begrijpen is. De zwemmers doelen hierbij op het classificatiesysteem dan gebruikt wordt binnen de
gehandicaptensport om de sporters in categorieën te plaatsen. De zwemmers denken dat de onbekendheid
van hun sport bijdraagt aan de verminderde aandacht van hun sport. Dit kan het beste beschreven worden als:
onbekend maakt onbemind.
"Want zwemmen is een lastige sport om door mensen begrepen te worden omdat er verschillende soorten
klassen zijn, verschillende soorten handicap. Je komt allerlei handicaps tegen".
En:
"Leg het mensen maar eens uit dat ik tegen iemand zwem die zijn onderbeen mist. Want ik heb een heel
been. Dat is lastig te begrijpen voor mensen".

Daar alle zwemmers aangeven dat er te weinig beeldvorming is en dat de beeldvorming die er is niet
overeenstemt met het beeld dat zij willen geven van hun sport, hebben allen diverse ideeën hoe de
beeldvorming veranderd dient te worden. De zwemmers geven dus aan dat er meer aandacht voor hun sport
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Verandering beeldvorming

zou moeten komen. Wat de zwemmers hierbij wel aangeven is dat ze hierbij hun eigen 'gehandicapten'
identiteit willen behouden. Hiermee komen we op een dilemma. Aan de ene kant wil men meer aandacht voor
de gehandicaptensport. De zwemmers hebben hierbij bijvoorbeeld positieve ideeën bij het samenvoegen van
Olympische en Paralympische Spelen om zo meer aandacht te generen.
"Maar ik weet wel als je het samenvoegt dat er dan meer aandacht komt en meer mensen er naar gaan
kijken en dus meer respect en begrip hebben voor de gehandicaptensport in het algemeen. Nu is het twee
weken later, zoals ik zei, en dan is het een soort van bij-evenement".
Aan de andere kant zijn de zwemmer zich er ook van bewust dat dit het gevaar met zich mee brengt dat
gehandicaptensport uiteindelijk toch bedolven wordt onder het media geweld voor de valide sport. De
zwemmers zijn hierbij bang om hun eigen gehandicaptensport identiteit te verliezen. Daarbij biedt bijvoorbeeld
de Paralympische Spelen hen een podium om te presteren en te excelleren zonder dat zij daarbij de media
aandacht moeten delen met de valide sport.
"Ja dat we dus meer een soort van under-dog worden. Het gewone sporten komt dan meer naar voren. Daar
zorgen ze dan alsnog wel voor. [...] Maar dat kunnen ze natuurlijk ook met een eigen evenement. Dat staat
dan gewoon centraal en als ze het samenvoegen staat het niet centraal. Dan is het meer een beetje erbij".

De zwemmers hebben ook duidelijke ideeën bij het beeld dat van hun sport gegeven dient te worden. Men is

begrip is voor de topsport die de zwemmers bedrijven. Volgens een zwemmer blijft de media al veel te lang in
het 'geraniumtijdperk' hangen. De media blijft volgens de zwemmers teveel hangen in de onmogelijkheden die
horen bij disability in plaats van de mogelijkheden die de topsport hen geeft. Het beeld dat de zwemmers graag
naar buiten willen brengen en dat zij, net zoals valide sporters, ook daadwerkelijk aan topsport doen. Wat de
zwemmers hierbij bedoelen is dat ook zij graag erkenning willen voor hun topsport(leven).
"Ik denk dat we ons vooral moeten richten op de sterke punten die we hebben en hoeveel we er voor doen en
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van mening dat de media het verkeerde beeld geeft van hun sport en dat er daardoor ook weinig respect en

hoeveel we ervoor laten. De ultieme prestatie... als iemand in een rolstoel zit en die tennist, je moet eens zien
hoe zwaar dat eigenlijk is. Of dat ik met mijn handicap bij de top16 van Nederland kan meedoen, in het
reguliere circuit. [...] Daar zitten hele mooie verhalen in de Paralympische sport maar ik denk dat veel wordt
gekeken naar de S1 en de S2 en in het verleden de zwakzinnigen".

Naast het feit dat er meer aandacht zou moeten komen voor de gehandicaptensport, zou er ook een ander
(positiever) beeld gecreëerd moeten worden. De zwemmers zien hierin een belangrijke rol voor zichzelf
weggelegd. Men ziet het belang in om zelf als voorbeeld naar buiten te treden om het heersende beeld aan te
pakken. De zwemmers geven hierin ook aan dat zij hierbij jeugd en jongeren als een belangrijke doelgroep zien.
Er zijn door de zwemmers diverse ideeën gegeven om deze jeugdige doelgroep kennis te laten maken met

goed is.
" Ik denk dat je zelf, zeg maar ikzelf of iedereen hier, een hele grote rol in kan spelen. Ik heb ook heel veel
invalide jongeren gekend die niet de deur uitgingen. [...] Daarom heb ik ook geen moeite om erover te
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gehandicapten en gehandicaptensport, zodat de beeldvorming, zoals de zwemmers zeggen, vanaf de basis

vertellen. [...] Daar moet je gewoon open mee omgaan. [...] Je bent zelf verantwoordelijk voor wat je uit
draagt".

6.3.5 Samenvatting
In deze laatste paragraaf van het hoofdstuk Resultaten staat de disability centraal en dan met name de
beeldvorming rondom disability en de gehandicaptensport. Wat duidelijk naar voren komt is dat disability in
relatie wordt gelegd met het lichaam. Daarbij wordt normaal als norm gehanteerd en in die context disability
gezien als 'anders' dan normaal. Aan de ene kant is er acceptatie dat men een handicap heeft. Dit komt onder
andere naar voren door het gegeven dat zwemmers bijna geen drempels ervaren als gevolg van hun handicap.
De handicap is onderdeel geworden van de identiteit van de zwemmers daar uit de data blijkt dat handicap ook
geen onderdeel uitmaakt van het zelfbeeld van de zwemmers. De zwemmers accepteren echter niet de
negatieve waarden die aan het 'anders' zijn gegeven wordt door de samenleving. Opvallend is dat in de context
van de sport de zwemmers zich niet definiëren als gehandicapt. Gehandicaptensport is in de ogen van de
zwemmers gewoon sport. Verder geven de zwemmers in hun definiëring van gehandicaptensport duidelijk aan
wat zij niet zien als gehandicaptensport. De zwemmers doelen hierbij op de zwemmers met een zware
handicap die naar de mening van de zwemmers niet passen binnen de definitie van gehandicapten topsport.
De gehandicaptensport wordt daarnaast vergeleken met de valide sport. Hierin zijn zowel verschillen (snelheid)

duidelijk wordt is dat de zwemmers van mening zijn dat er in Nederland een verkeerd beeld is van
gehandicaptensport. De samenleving zou volgens de zwemmers geen interesse hebben in gehandicaptensport
en er heerst volgens hen ook een grote onbekendheid. Volgens de zwemmers speelt de media hier een
belangrijke rol in. Dit komt ten eerste doordat de media weinig tot geen aandacht schenkt aan de
gehandicaptensport zodat mensen ook geen beeld kunnen vormen. En ten tweede, als de media de
gehandicaptensport in beeld brengt, dit beeld niet aansluit bij het beeld dat de zwemmers zelf hebben en
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als overeenkomsten (zelfde doelen) te herkennen. Wat gedurende het gehele verhaal rondom disability

willen geven van gehandicapten topsport. De zwemmers willen daarom dat er meer aandacht komt in de
media voor hun sport maar van belang hierbij is wel dat hun eigen identiteit behouden blijft.
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7. ANALYSE & CONCLUSIE
In dit hoofdstuk Analyse vindt een verdieping plaats van de data. Hierbij zal er verbinding gelegd tussen de
empirische data en de literatuur. Centraal binnen de Analyse staat het thema 'normaliteit'. Dit thema zal op
verschillende niveaus worden beschreven en hierin zullen telkens de spanningsvelden zichtbaar worden
gemaakt. Er zal begonnen worden met het spanningsveld tussen ability en disability wat duidelijk is in de
betekenisgeving van de zwemmers. Daarna wordt beschreven welke spanningsvelden binnen de
identiteitsconstructie van de zwemmers aanwezig is, hierbij wordt gebruik gemaakt van het concept van
Sensemaking van Weick. Hierna wordt het spanningsveld tussen het medisch en sociaal model nader bekeken.
Het laatste spanningsveld geeft inzicht in de processen rondom meerderheid en minderheid. Dit gebeurt aan
de hand van de tokentheorie van Kanter. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een paragraaf waarin het thema
normaliteit wordt samengevat. Voorafgaand aan dit onderzoek zijn de volgende twee deelvragen opgesteld:
o

Welke invloed heeft disability op de sportloopbaan van topzwemmers met een lichamelijke handicap?

o

Hoe worden topzwemmers met een lichamelijke handicap beïnvloed door het heersende disabilitydiscours?

In deze analyse zullen de antwoorden impliciet beantwoord worden aan de hand van de vijf verschillende
spanningsvelden.

Na analyse van de data wordt een duidelijk spanningsveld zichtbaar met aan de ene kant het discours van
ability en aan de andere kant is er de constructie van disability. Het aspect van ability komt met name terug in
de context van de topsport. Duidelijk wordt dat de constructie van disability en het disability-discours ook van
invloed is op de gedachten van de zwemmers zelf.
De context van sport wordt gedomineerd door able-ism. Volgens onder andere DePauw (1997) en Devine
(1997) wordt er met name binnen de sport getracht om aan de sociaal geconstrueerde idealen van
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7.1 Spanningsveld: ability en disability

lichamelijkheid, mannelijkheid en seksualiteit te voldoen. Dit is volgens hen dan ook de reden dat personen
met een handicap uitgesloten worden in de sport vanwege hun inability om aan de gestelde idealen te
voldoen. Dit wordt vanuit de data van het onderzoek nogmaals bekrachtigd. Het able-ism wordt binnen het
onderzoek door de zwemmers met name in verband gebracht met topsport. Vanuit de vergelijking die de
zwemmers maken met de valide zwemmers wordt duidelijk dat ook de zwemmers met een handicap de
topsportgedachte Citius, Altius, Fortius hebben geïnternaliseerd als de reden voor een rechtvaardige hiërarchie
die de meeste waarde toekent aan de snelste en de sterkste zwemmers. Het idee dat topsport draait om de

aansluit bij de topsportgedachte. De zwemmers plaatsen hierbij de gehandicaptensport in een hiërarchie van
sport waarbij de gehandicaptensport onder valide topsport wordt geplaatst, onder andere vanwege het feit dat
de gehandicaptensport minder goed in de topsportgedachte zou passen ("we zijn minder snel"). De zwemmers
kijken hier vanuit het heersende idee over dat gehandicaptensport afwijkt van de 'reguliere' sport en daardoor
ook als anders of minder wordt beschouwd.
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snelste en de sterkste is duidelijk aanwezig als de zwemmers aangeven dat de valide sporter sneller is en beter

Het gegeven dat deze zwemmers de 'able-ist' topsportgedachte hebben overgenomen is niet alleen van
toepassing op de vergelijking die ze maken met valide sporters maar ook op de vergelijking die ze maken
tussen zichzelf en zwemmers met een zware handicap. Waar de zwemmers aan de ene kant vanuit able-ism
zichzelf vergelijken met valide topsporters houden ze er ook een disabilitist-view op na en plaatsen de sport
van sporters met een zwaardere handicap nog lager in de waarde hiërarchie. De zwemmers stellen dat hetgeen
de zwemmers met een handicap doen in hun ogen geen topsport genoemd kan worden. Het beeld van deze
groep komt niet overeen met de betekenissen die de zwemmers geven aan topsport. Brittain (2004) stelt hierin
in zijn onderzoek het volgende over: "Even though people with disabilities may have regularly been subjected
to negative perceptions inregard to their own disabilities, it does not necessarily mean that they will not exhibit
the same socially constructed perceptions toward people with more severe or different disabilities from their
own. Therefore, people with disabilities can still be disablist toward people with a greater degree of disability or
a different impairment to themselves" (Brittain, 2004, p.432). Zoals uit de data duidelijk wordt, is dit, in het
geval van deze zwemmers, wel het geval. Bovenstaande geeft tevens duidelijk de macht weer van dergelijke
sociaal geconstrueerde discoursen, zoals Foucault beargumenteerde en toont tevens ook aan dat het lastig is
om dergelijke negatieve beeldvorming van de samenleving te doorbreken.

7.2 Spanningveld: topsport identiteit versus disability identiteit

identiteit van de zwemmers. Deze zwemmers erkennen dat ze vanwege hun handicap anders zijn dan anderen.
Dit komt met name terug in de manier waarop zij betekenis geven aan hun handicap. De zwemmers benoemen
het valide lichaam als normaal en in die zin ook als norm. Hun eigen lichaam wijkt in de context van hun
handicap af van deze norm van normaliteit. Het functioneert anders of niet dus is in die zin afwijkend van de
norm. Dit relateren ze aan hun identiteit. Binnen de context van de sport benoemen de zwemmers zich
namelijk niet als gehandicapt maar benoemen ze zichzelf als gewoon sporters, topsporters. Deze betekenis
wordt voor het grootste deel gevormd door de vergelijking die de zwemmers maken met valide sporters. In de
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De macht van sociaal gestructureerde discourses wordt ook duidelijk in de analyse als we de constructie van de

vergelijking met valide sporters proberen deze zwemmers duidelijk te maken dat er naast verschillen ook veel
overeenkomsten zijn. Deze overeenkomsten hebben volgens de zwemmers met name betrekking op het doel
en de prestaties waarvoor ze trainen. Ook de trainingsarbeid zien ze zwemmers als overeenkomst met valide
zwemmers. Daarnaast wordt hun identiteit als topsporters gevormd door de betekenissen die de zwemmers
geven aan de levensstijl van de topsporters, welke wordt gekenmerkt door het maken van keuzes die in het
belang zijn van de topsport en de gevolgen van deze keuzes.
Volgens Weick (1995) is betekenisgeving 'grounded' in identiteitsconstructies. Weick stelt dat identiteiten

identiteit vorm geeft. Jenkins (1996) stelt dat identiteiten worden gevormd in een dialectische verhouding
tussen zowel interne factoren (hetgeen men zelf ziet als identiteit) en externe factoren (hoe anderen de
persoon zien of reageren op de persoon). Kortom; identiteiten zijn sociale producten, vormgegeven door
interactie en deels ook gevormd bij de definities van anderen. Daar het concept van normaliteit de 'definities
van de anderen' binnen de context van de gehandicaptensport bepalen, wordt ook duidelijk op welke manier
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worden geconstrueerd door middel van interactie. De zwemmer is hierin de 'sensemaker' die zijn of haar eigen

normaliteit deel uit maakt van de identiteit van de zwemmers. Het aspect van normaliteit komt binnen de
betekenissen van de zwemmers terug in het gegeven dat zij het 'normale lichaam' als norm beschouwen als
ook in de vergelijking met de valide topzwemmers die de zwemmer als normaal betitelen. Beide vormen van
normaliteit zijn echter wel vormgegeven door de valide samenleving, de definities door anderen, welke door de
zwemmers worden overgenomen.
Shakespeare (1996) spreekt in de context van disability over meerdere identiteiten in plaats van één
vaststaande disability identiteit. Huang en Brittain (2006) geven voorbeelden van de verschillende disability
identiteiten. Als belangrijke factor binnen de vorming van de identiteit is de mate waarin men beperkt wordt
door de handicap. Huang en Brittain (2006) stellen hierin twee mogelijkheden: I am impaired, and I am disabled
of I am impaired, but I am not disabled. Deze laatste is met name van toepassing op de zwemmers binnen dit
onderzoek. De zwemmers ontkennen hun handicap niet maar hun identiteiten zijn er ook niet volledig door
bepaald. Edwards en Imrie (2003) stellen dat voor sommige mensen met een handicap, hun manier van leven
en hun 'bodily identity' is iets geworden dat voor hen 'natuurlijk' en 'normaal' lijkt. Dit is ook terug te zien in de
betekenissen die de zwemmers geven aan hun identiteit. Dit wordt onder andere duidelijk in de beschrijving
van het zelfbeeld van de zwemmers waarbij ze het aspect van handicap niet noemen. Dit laat zien dat
'handicap' inderdaad verweven is met de zwemmer zelf en daardoor ook niet expliciet aanwezig is. Niet alleen
uit de interviews maar ook uit de observaties naar voren komt is dat handicap inderdaad door de zwemmers

speelt zowel in het zwembad als in het leven buiten het zwembad.

7.3 Spanningveld: medisch versus sociaal model
De constructie van de identiteit van de topsporter is ook te analyseren aan de hand van de manier waarop de
zwemmers het medisch dan wel het sociaal model gebruiken om zichzelf te definiëren. In de definiëring van de
zwemmers van het begrip handicap wordt duidelijk dat de zwemmers zich vanuit een medisch model
beschrijven. Het medisch model ziet disability als een persoonlijk probleem wat verbonden is met de
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als 'normaal' wordt ervaren. De observaties laten zien dat de handicap van de zwemmers weinig tot geen rol

functionele beperkingen van het gehandicapte lichaam (Brittain, 2004; Handley, 2003; Swain, French &
Cameron, 2003). Het lichaam wordt binnen het medisch model gezien als een biologisch product waarbij
handicap wordt beschouwd als een afwijking van dit product. Disability wordt dus gebaseerd op het
'gebrekkige' lichaam. Deze zwemmers benoemen het gehandicapte lichaam als anders dan het 'normale'
lichaam. Dit medische aspect komt ook naar voren als de zwemmers spreken over classificatie. Zoals al in de
literatuurstudie aangegeven, wordt classificatie gebruikt binnen de gehandicaptensport om sporters binnen
categorieën te kunnen plaatsen om op deze manier een eerlijke strijd te kunnen garanderen. Dit classificeren

norm gesteld wordt. Classificatie is voor de zwemmers niet alleen een categorie waarin zij zijn ingedeeld, het
bepaalt tevens ook of zij hun sport op topniveau kunnen beoefenen. Het worden ingedeeld in een hogere dan
we lagere klasse kan het verschil maken tussen prestaties op nationaal en op wereldniveau. Deze bevindingen
geven aan dat de medische wereld niet alleen de macht heeft om de heersende discoursen met betrekking tot
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gebeurt op basis van de functionele mogelijkheden die een sporter heeft, waarbij het perfecte lichaam als

lichaam en geest te bepalen (Brittain, 2004) maar dat deze macht ook zijn uitwerking heeft binnen de huidige
gehandicaptensport.
Echter worden de betekenissen van de zwemmers rondom disability worden niet alleen bepaald door het
medisch model maar, zoals uit de empirische data blijkt, ook met gebruik van het sociaal model. Het sociaal
model stelt, in reactie op het medisch model, dat disability niet bepaald wordt door de capaciteiten van het
individu maar dat disability het gevolg is van krachtvelden, buiten het individu. Handley (2003) spreekt in dit
geval over sociale en economisch structuren die drempels vormen voor mensen met een handicap en daarmee
hen ook daadwerkelijk 'gehandicapt' maken. Volgens Aitchinson (2003) wordt de mate van disability bepaald
door de samenleving waarin we leven. Ook de zwemmers die participeerde in dit onderzoek, geven aan niet
door zichzelf maar juist door anderen, de samenleving, te worden bestempeld als gehandicapt. Ze benoemen
verschillende (structurele) drempels die betekenis geven aan disability zoals de toegankelijkheid van
gebouwen, vaak zwembaden. Hoge drempels en badranden maken hierbij de zwemmer met een handicap
gehandicapt, volgens het sociale model. Drake (1996, in: Imrie, 1997) beschrijft dit als volgt: "disablement lies
in the construction of society, not in the physical condition of the individual". Met de 'construction of society'
wordt de heersende valide visie van de samenleving bedoeld en de bijbehorende eisen en idealen.
Bovenstaande maakt duidelijk dat de zwemmers dus zowel het medisch als het sociaal model gebruiken om
betekenis te geven aan disability. Binnen de literatuur wordt door sommige wetenschappers ook beide

bio-psychosociale model. Zo proberen ze beiden het het interactionele karakter van disability te ondervangen.
Het bio-sociale model stelt interactie tussen de verschillende krachten en de dialectische verhouding tussen
het individu en de samenleving centraal (Edwards & Imrie, 2003). In het huidige onderzoek met Paralympische
zwemmers blijkt dat de betekenissen die zijn aan disability geven bepaald worden door de beperking of
handicap van het individu en door externe factoren in de samenleving.
7.4 Spanningsveld: drempels versus mogelijkheden
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modellen geïntegreerd. Imrie (1997) spreekt in dit geval van over het bio-sociale model en Jette (2006) over of

Waar in bovenstaande het spanningsveld tussen ability en disability centraal staat, wordt in deze paragraaf
gefocust op het spanningsveld tussen ability en inability. Met inability wordt binnen deze context gedoeld op
de drempels die de zwemmers ervaren. Zoals uit de data naar voren komt ervaren de zwemmers diverse
drempels. Deze drempels verschillen niet van de drempels die wetenschappers zoals Rimmer et al., (2004)
benoemen in de sportparticipatie van sporters met een handicap. De media vormt een van deze drempels. De
zwemmers vinden dat zij te weinig erkenning krijgen voor hun prestaties doordat de media weinig tot geen
interesse heeft in de gehandicaptensport. Tevens zijn de zwemmers van mening dat de media een verkeerd en

kunnen bijdragen tot het in stand houden van onder andere de negatieve supercrip stereotypering. Dit terwijl
de zwemmers juist aangeven gekend en bekend te willen worden om hun ability en prestaties op topniveau.
Een andere structurele drempel die deze zwemmers ervaren is het gebrek aan goede faciliteiten zoals
toegankelijkheid van zwembaden maar ook het gebrek aan goede trainers, trainingen en een vereniging waar
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negatief beeld geeft van de gehandicaptensport. Dit gebrek aan aandacht en het gebruik van stereotypen zou

men kan zwemmen. Hoewel de situatie volgende de zwemmers de laatste jaren is verbeterd zijn nog lang niet
alle zwemverenigingen 'toegankelijk' voor zwemmers met een handicap. Hierdoor zijn de zwemmers
genoodzaakt vaak verder van huis op zoek te gaan naar een vereniging. Hoewel hierboven enkele drempels
beschreven staan, wordt ook het algemeen door de zwemmers geen drempels ervaren als gevolg van hun
handicap. Ervaren de zwemmers dan geen drempels? Dit zou in eerste instantie zo gezegd kunnen worden
maar kijken we onder andere naar de constructie van de identiteit zoals hierboven beschreven en het
spanningsveld van ability versus disability dan wordt iets anders duidelijk. Vanuit de gedachte dat de
zwemmers hun handicap in hun identiteit hebben verweven is het mogelijk om te zien dat drempels door de
zwemmers niet meer als zozeer worden ervaren. Voor de zwemmers is het immers onderdeel van hun leven en
ervaren zij dat het 'normaal' is dat bijvoorbeeld gebouwen niet toegankelijk zijn. Duidelijk wordt hierin de
positie die de zwemmers zich aanmeten als minder dan valide. Dit is ook zichtbaar in de vergelijking die de
zwemmers maken met de valide sporters waarbij zij zich als minder beschouwen binnen de hiërarchie van de
topsport. De belangrijkste conclusie is wederom dat able-ism wordt gelijk gesteld met normaliteit en tevens als
norm. De zwemmers lijken zich impliciet te conformeren aan deze norm van normaliteit al benoemen ze ook
drempels. Op deze manier maken de zwemmers gebruik van het biosociaal model van disability.
In de literatuur (zie bijvoorbeeld: Kristèn, 2002; Wu, 2001) wordt vaak gesproken wordt over de inability van

sportparticipatie. Echter de resultaten in dit onderzoek geven aan voor deze zwemmers een handicap niet
zozeer een drempel is tot sporten maar ook juist een mogelijkheid biedt. In veel gevallen biedt de handicap de
zwemmers de mogelijkheid biedt om topsporter te zijn en aan topsport te doen. Zoals de analyse van de
sportloopbaan laat zien is het merendeel van de zwemmers vanwege hun handicap in aanraking gekomen met
de zwemsport en hebben zich uiteindelijk ontwikkeld tot topsporter in het zwemmen. Disability is voor deze
zwemmers juist niet een inability tot sporten maar juist een ability om te excelleren op topsport niveau. Dit
illustreert wederom de sociale constructionistische kant van de betekenissen die ability, inability en disability
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mensen met een handicap om te sporten en de drempels die men vanwege de handicap zouden ervaren bij de

gegeven worden.
7.5 Spanningsveld: Meerderheid versus minderheid
Zoals hierboven beschreven is disability een (sociale) constructie waarbij ability als norm geldt al is die norm
afhankelijk van het perspectief van de betekenisgever. In het geval van het medisch model is het perfecte
lichaam de norm en is disability daarbij een afwijking van deze norm. Vanuit het sociaal model wordt de valide
samenleving als norm gezien en oorzaak van disability. In zowel de literatuur (zie bijvoorbeeld: Anderson, 2009;

algemeen als een gegeven van een minderheid. Volgens Kanter (1977) is het mogelijkheid middels het
spanningsveld tussen meerderheid en minderheid het gedrag van met name de minderheid te kunnen
verklaren met gebruik van de tokentheorie. Dit betekent dat de minderheid als tokens of vertegenwoordigers
van een bepaalde groep worden gezien. De zwemmers die betrokken waren bij dit onderzoek kunnen dus
gezien worden als tokens. Volgens het principe van de (re)productie van tokens probeert de meerderheid het
contrast met de minderheid extra sterk aan te zetten en is men geneigd tot stereotypering en generalisering.
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Hargreaves, 2000) als de empirische data wordt ability als iets van de meerderheid gezien en disability over het

De data geeft aan dat de zwemmers het gedrag van de meerderheid ook op deze manier ervaren. Binnen de
gehandicaptensport en de media volgens Barnes (1992) en Schanz en Gilbert (2001) is er op die manier sprake
van het supercrip-stereotype waarbij mensen zonder handicap de prestaties van sporters met een handicap
neer zetten als heroïsch en bovennatuurlijk met het idee dat sporters met een handicap ook 'normale'
prestaties kunnen leveren en om zichzelf gerust te stellen van de eigen normaliteit (zie ook: Ellis, 2009) .
Volgens Kanter (1977) reageren tokens op deze stereotypering door extra hard te werken en zo min mogelijk
op te vallen. Binnen dit onderzoek wordt dit aspect van het verminderen van het contrast duidelijk in de
vergelijking die de zwemmers maken met de valide sporters en het feit dat de zwemmers trachten om voldoen
aan de eisen en idealen die van toepassing zijn op de valide zwemsport. Volgens de zwemmers hebben deze
eisen vooral betrekking op het aspect van snelheid. Snelheid wordt door de zwemmers gezien als kenmerk van
de valide topsport. De zwemmers proberen hierbij om hun handicap zo min mogelijk zichtbaar te laten zijn
door net zo snel of mogelijk nog sneller dan valide zwemmers te willen zijn.

Een van de andere principes van het 'tokenism' van Kanter is het principe van zichtbaarheid. Kanter stelt hierbij
dat de meerderheid de norm vormt en dat wat de meerderheid doet dan ook als normaal en gewoon wordt
beschouwd. Volgens Kanter is hetgeen wat normaal en gewoon gevonden wordt, in die zin daarom ook vaak
niet expliciet zichtbaar en wordt deze constructie van normaliteit om die reden ook niet ter discussie gesteld.

daarom niet zichtbaar als valide sporters omdat hun normaliteit als normaal en als gewoon wordt beschouwd.
Dit heeft als gevolg dat de minderheid in dit geval de zwemmers met een handicap worden gezien als niet
'normaal' en daardoor zeer zichtbaar gemaakt worden. Echter is deze zichtbaarheid wel afhankelijk van de
context zoals blijkt uit dit onderzoek. In de context van de valide zwemsport vallen de zwemmers met handicap
op omdat zij afwijken van de norm van wat als 'normaal' wordt beschouwd. Binnen de context van de
zwemselectie is er echter sprake van een uniforme groep. Een uniforme groep bestaat volgens Kanter uit
mensen die met elkaar overeenkomen op belangrijke aspecten. Binnen de zwemselectie vormt de handicap
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Binnen de context van sport vormen valide sporters en hun validiteit de meerderheid. Valide sporters zijn

een belangrijk aspect. Hoewel er wel een diversiteit aan handicaps is binnen de zwemselectie beschouwen de
zwemmers zich gelijk, zoals blijkt uit de data, op basis van de handicap. Binnen de context van de zwemselectie
wordt de handicap dus als 'normaal' beschouwd en in die zin dan ook niet zichtbaar. Dit niet zichtbaar zijn van
handicap wordt onder duidelijk aan de hand van het niet benoemen van drempels. In een omgeving waarin
handicap als normaal wordt beschouwd is het ook te begrijpen waarop handicap geen drempel vormt.
Hetzelfde geldt voor het zelfbeeld zoals al eerder beschreven. In een uniforme groep is handicap niet expliciet
aanwezig en vormt daarom ook mogelijk geen onderdeel van het zelfbeeld.

context van dit onderzoek en disability. Volgens Kanter is de verhouding tussen meerderheid en minderheid
louter gebaseerd op een getalsmatige verhouding. Dus in de zin dat er meer valide zwemmers zijn dan
zwemmers met een handicap. Echter negeert Kanter het verschil in status of macht tussen de meerderheid en
minderheid. Onderzoekers op dit gebied zoals Williams (1992) stellen dat er een bepaalde waarde toegekend
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De grootste kanttekening die bij de tokentheorie van Kanter wordt gezet is ook van toepassing binnen de

aan de meerderheid dan wel aan de minderheid. In het geval van disability geldt dat de meerderheid wordt
gekenmerkt door het able-ism en het perfecte lichaam en de minderheid wordt bestempeld als anders en in
veel gevallen ook als minder. Er is een duidelijke hiërarchie waarbij able-ism boven disability wordt geplaatst.
Ook de bevindingen van het huidige onderzoek geven dit aan.
Dit geeft ook een verklaring voor de gemarginaliseerde positie van de gehandicaptensport in onder andere de
media als ook in het algemeen. Er zal een duidelijk onderscheid en hiërarchie blijven bestaan zolang er
negatieve waarden worden gekoppeld aan lichamelijke disability. Een mogelijke oplossing voor dit alles is
volgens DePauw (1997) en Brittain (2004) dat het gehandicapte lichaam niet gezien dient te worden als minder
maar als een variatie van het lichaam dat inherent is aan lichamelijkheid en ook sportiviteit. Dit zou kunnen
leiden tot meer inclusiviteit in de sport in plaats van de huidige exclusiviteit.
7.6 Normaliteit als norm
Op een congres van NOC*NSF op 13 mei j.l. sprak de voorzitter van het Internationaal Paralympisch Comité
(IPC), sir Philip Craven, de volgende woorden: "Sport can lead to normality". Craven doelde hierbij dat binnen
de context van de sport iedereen gelijk kan zijn. Iedereen sport op zijn of haar manier ongeacht er op welke
manier er wordt gesport. Hij zei: "If you walk or roll, like I do, it doesn't matter, we all play sports". Het zijn
inspirerende woorden van de voorzitter van de IPC, maar zoals duidelijk wordt in dit onderzoek, is dat rondom

neutraal begrip maar bevat het belangrijke waarden. Normaliteit is een sociale constructie zoals disability en
ability dat ook zijn. Daarbij wordt normaliteit als norm gezien met name binnen de context van disability en
gehandicaptensport. Zoals ook blijkt uit de volgende definitie van de World Health Organization (WHO) met
betrekking tot disability: "In the context of health experience, a disability is any restriction or lack (resulting
from an impairment) of ability to perform an activity in the manner or within the range considered normal for a
human being" (WHO in: Oliver, 1996). Normaliteit wordt hier gekoppeld aan ability. Able-ism vormt hiermee de
norm van normaliteit. Hiermee is het ook mogelijk om de hoofdvraag van dit onderzoek te beantwoorden:
o
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het begrip 'normaliteit' diverse spanningsvelden hangen op verschillende niveaus. Zo is normaliteit geen

Welke betekenissen geven topzwemmers met een lichamelijke handicap aan hun topsportloopbaan en
welke rol speelt disability in deze betekenisgeving?

Zoals in bovenstaande paragrafen duidelijk wordt zorgt de norm van normaliteit voor een spanningsveld voor
de zwemmer met een handicap die aan de ene kant te maken heeft met zijn disability en deze niet kan en wil
ontkennen maar binnen de context van het sporten telkens wordt geconfronteerd met de idealen van ability.
Het spanningsveld rondom normaliteit als norm wordt aan de ene kant bepaald door het gegeven dat de
zwemmers zich conformeren aan deze norm. Dit komt onder andere naar voren in de vergelijking die de

plaatsen geven de zwemmers aan dat ability de norm van normaliteit is. De zwemmers conformeren zich ook
aan de norm van normaliteit in de betekenisgeving rondom hun lichaam dat zij beschrijven als anders dan de
norm van normaliteit, het 'perfecte' lichaam.

ANALYSE & CONCLUSIE
70

zwemmers maken met valide zwemmers. Door zichzelf in de hiërarchie van de sport onder de valide sport te

Het spanningsveld wordt aan de andere kant bepaald dat de zwemmers ook aangeven dat zij zichzelf niet
anders dan andere mensen of sporters vinden. De zwemmers benoemen zich in eerste instantie als topsporter
met dezelfde doelen, trainingsarbeid en prestaties als 'normale' zwemmers. Het beeld dat naar voren komt in
de observaties wordt ook voornamelijk gevormd door topsport. Analyse maakt ook duidelijk dat in de
betekenisgeving van de zwemmers handicap bijna geen rol speelt. In die zin beschouwen de zwemmers zich
dan ook niet anders dan normaal en conformeert men zich dan ook niet aan de norm van normaliteit.
Foucault stelt dat het lichaam wordt geconstrueerd door verschillende discoursen. In het huidige onderzoek
zien we dat het lichaam van de zwemmers wordt geconstrueerd door verschillende discoursen van normaliteit.
De lichamen van de zwemmers kunnen in die zin ook daadwerkelijk als 'docile bodies' worden beschouwd.
Daarbij internaliseren de zwemmers het discours van normaliteit ook. Dit is terug te zien in manier waarop zij
macht gebruiken als zij zwemmers met een zware handicap benoemen als minder, als niet topsportwaardig.
Foucault spreekt in dit geval over het gegeven dat macht niet iets is wat een groep mensen bezit maar dat juist
plaats vindt in interacties. In dit huidige onderzoek wordt dit duidelijk aan de hand van de betekenisgeving die
de zwemmers geven aan hun topsportloopbaan en de interacties die ten grondslag liggen aan deze
betekenisgeving.
7.7 Afsluiting

met een handicap. Deze sportparticipatie blijkt echter ondanks diverse stimulansen niet te veranderen. Het
huidige onderzoek geeft aan dat veranderingen eerst bewustzijn vragen van de manier waarop valide mensen
werkzaam in de sport gehandicaptensport construeren. Om terug te komen op de woorden van sir Philip
Craven: "Sport can lead to normality" maar kan sport daadwerkelijk leiden tot normaliteit? Het antwoord
hierop is niet met volmondig ja of nee te beantwoorden. Daarvoor is de context van de gehandicaptensport te
complex en zijn er diverse spanningsvelden die binnen deze context aanwezig zijn. Om een verandering te
brengen in de sportparticipatie van gehandicapte sporters zullen organisaties zoals ministerie van VWS,
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Een thema dat in alle beleidsplannen naar voren komt is het verhogen van de sportparticipatie van mensen

gemeenten en sportbonden sport niet moeten blijven typeren als het domein van ability. Doordat sport voor
valide mensen is geconstrueerd wordt de uitsluiting van sporters met een handicap die niet aan deze eisen van
normaliteit kunnen voldoen, zoals sporters met een handicap, gecreëerd. Zo'n bewustzijn vereist een andere
aanpak waarop men sport en normaliteit benadert en normaliteit als norm geldt. Als sporters met een
handicap vergeleken worden met deze norm zullen zij altijd als anders en minder blijven worden beschouwd. Ik
erken dat dit een maatschappelijk probleem is en dat dit niet alleen geldt voor de sport maar omdat sport
rondom het lichaam is geconstrueerd kan de sport hier wel een unieke bijdrage aan leveren. Het gehandicapte

de sport.
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lichaam en de gehandicaptensport dienen te worden gezien als variatie van het lichaam en als variatie binnen

8. AANBEVELINGEN
8.1 Aanbevelingen aan de KNZB
De zwemmers geven in de beschrijving van hun sportloopbaan aan dat zij kwaliteit van trainingen en trainers
missen binnen de vereniging waar zij zwemmen of hebben gezwommen. Het gaat hier volgens de zwemmers
met name om een gebrek aan vaardigheden en kennis van de trainers op het gebied van handicap maar ook
om een algemeen gebrek aan gekwalificeerd kader. DE KNZB verzorgt voor haar verenigingen opleidingen op
verschillende niveaus. Een specifieke opleiding in de richting van de gehandicaptensport staat ook op de
planning. Deze opleidingen zal goede toevoeging vormen aan de kennis en vaardigheden van de trainers. Meer
en beter gekwalificeerd kader heeft ook tot gevolg dat er kwalitatief betere trainingen gegeven worden wat
ook weer de zwemtechniek van de zwemmers ten goede komt wat mogelijk weer leidt tot een betere
doorstroming van de breedtesport naar de topsport.
Een ander mogelijk gevolg van meer of beter gekwalificeerd kader is dat er meer verenigingen toegankelijk
worden voor zwemmers met een handicap. Uit de interviews met de zwemmers komt nu naar voren dat zij
moeite hebben met het vinden een vereniging die in buurt is en 'geschikt' voor hen is. De zwemmers zijn
hierdoor vaak genoodzaakt om verder weg een vereniging te zoeken. Wat ook in de interviews naar voren
kwam was dat verenigingen vaak wel willen maar uiteindelijk de zwemmer toch niet voldoende aandacht en

hierboven aangegeven kan mogelijk de drempel van een vereniging om ook toegankelijk te zijn voor zwemmers
met een handicap verlagen.
Aan de hand van de interviews wordt duidelijk dat zwemmen zeer geschikt is voor mensen met een handicap.
Dit wordt ondermeer duidelijk aan de hand van de sportloopbaan van zwemmers die pas op latere leeftijd een
handicap krijgen. In hun zoektocht naar een geschikte sport komen zij uit bij het zwemmen. Het zwemmen sluit
volgens de zwemmers goed aan bij de mogelijkheden die de zwemmers met een handicap hebben. Een
belangrijk item hierbij is de positieve werking van het water op de handicap. Dit geldt niet alleen voor de
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mogelijkheden kunnen bieden wegens een gebrek aan kennis en vaardigheden. Gekwalificeerd kader zoals

zwemmers zonder aangeboren handicap als wel voor zwemmers die een aangeboren handicap hebben welke
vaak op doktersadvies bij de zwemsport terecht komen. Dit gegeven zou de KNZB mee moeten nemen in hun
promotie en stimulatie van de zwemsport onder mensen met handicap.
Wat de zwemmers ook aangaven is dat de zwemmers graag een bijdrage willen leveren om de
gehandicaptensport te promoten. Ze zien voor zichzelf een belangrijke rol weggelegd om jeugd en ook
volwassenen kennis te laten met de gehandicaptensport en hierbij de beeldvorming rondom de gehandicapten
en de paralympische sport te verbeteren. De KNZB kan hierop inspelen door de zwemmers van de

van de breedtesport als ook de topsport kunnen deze ambassadeurs als rolvoorbeeld dienen.
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paralympische selectie in te zetten als ambassadeurs voor de paralympische zwemsport. In de sportstimulering

8.2 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek
Dit onderzoek vult maar een zeer klein gat binnen het grote onderzoekspotentieel met betrekking tot
gehandicaptensport. Vandaar dat er ook een aantal aanbevelingen voor vervolgonderzoek worden gedaan
mogelijk verder gebouwd kan worden op dit onderzoek en om mogelijk ook binnen Nederland 'Disability
Studies' meer op de kaart te zetten. Er zijn een tweetal aanbevelingen te doen:
1) Daar dit onderzoek zich specifiek richt op de zwemsport is het voor vervolg onderzoek noodzakelijk om te
kijken hoe de betekenisgeving binnen andere takken van sport zijn. Op deze manier kan mogelijk bekeken
worden of per tak van sport op een andere manier betekenis wordt gegeven aan (dis)ability in topsport.
2) Ook zou binnen de breedtesport de betekenisgeving aan (dis)ability onderzocht moeten worden. Dit
onderzoek richt zich alleen op de topsport van de gehandicaptensport maar onder deze 'laag' van sporters
bevindt zich nog een brede sportpiramide die voornamelijk bestaat uit een groot aantal breedtesporters.
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REFLECTIE
Literatuur
Wat bij aanvang van het onderzoek al snel duidelijk werd, was dat er een weinig tot geen Nederlandse
literatuur beschikbaar is over dit onderwerp. Er is wel een groot aantal literatuur beschikbaar uit Amerika en
Engeland. Echter is de situatie in deze landen niet te geheel te vergelijken met de situatie en de positie van
gehandicaptensport. Meer Nederlandse literatuur over dit onderwerp zou wel een goede toevoeging zijn op de
wetenschapsliteratuur zodat ook gekeken kan worden naar verschil in benadering tussen de diverse landen. Er
kan immers niet gesproken over dé gehandicaptensport aangezien ieder land de gehandicaptensport op een
andere manier heeft georganiseerd zoals ook naar voren kwam in een internationaal congres over
gehandicaptensport in augustus 2010. Het feit dat er geen Nederlandse literatuur bestaat heeft niet tot
problemen geleid binnen dit onderzoek. Het enige waar de onderzoekster tegen aanliep in de omschakeling
van de buitenlandse literatuur naar de Nederlandse taal was dat de Nederlandse taal soms tekort schiet om
een krachtige vertaling te geven van onder andere termen zoals disability en het able-ism. Uiteindelijk is
gekozen om deze termen niet te vertalen zodat de kracht van de begrippen behouden bleef. Waar de Engelse
ook een duidelijk onderscheid maakt tussen 'impairment', disability en 'handicap' is dit in Nederland minder
genuanceerd en wordt het vaak onder één noemer geschaard. Meer onderzoek naar dit thema zou ook

Interviews en observaties
Voor het onderzoek zijn interviews afgenomen met de zwemmers van de paralympische zwemselectie. Deze
interviews hebben plaats gevonden tijdens een trainingskamp van de selectie in Zeist. Ik had gedurende dit
trainingskamp vier dagen de tijd om de interviews af te nemen. Dit kwam ook voort uit het gegeven dat in
voorbereiding op de Europese Kampioenschappen in Berlijn dit jaar en de Paralympische Spelen in Londen in
2012, de zwemmers veel in het buitenland zijn voor andere trainingskampen en internationale wedstrijden.
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mogelijk kunnen leiden tot passende Nederlandse begrippen.

Omdat de interviews in vier dagen afgenomen diende te worden was het niet mogelijk om interviews te
transcriberen en vervolgens te kunnen reflecteren op de verworven data. Reflectie en feedback van interviews
geeft immers de mogelijkheid om waar nodig aanpassingen te doen aan de topics en de vragen. Dit is echter nu
niet mogelijk geweest echter uit de resultaten is gebleken dat er wel verzadiging van data is opgetreden dus in
die zin ook voldoende data. Naast dat er interviews zijn afgenomen hebben ook observaties een belangrijke
bijdrage geleverd aan het onderzoek. Ik heb de mogelijkheid gekregen om niet alleen binnen de setting van het
zwemmen en het trainen ook daarbij te observeren. Op deze manier was het mogelijk om ook inzicht te krijgen
om gehele topsportleven van de zwemmers en de manier waarop zij betekenis geven aan hun handicap zowel
binnen als buiten de (zwem)sport. Het was voor mij opvallend om te merken dat na enkele dagen het aspect

het aspect van handicap 'gewoon' werd.
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van handicap steeds minder opviel. Waar dit in het begin nog duidelijk opviel in de observaties, leek het alsof

Valide perspectief
In aansluiting op hetgeen wat hierboven staat beschreven dient ook het valide perspectief van de
onderzoekster kort genoemd te worden. Hoewel het onderzoek draait om het botum-up benaderen van
disability, dus vanuit het perspectief van de zwemmer met een handicap, is het voor mij niet mogelijk om mijn
ableist - valide perspectief uit te schakelen. Ik ben immers valide en leef in een voornamelijk valide wereld.
Mede door de literatuur is het me echter wel gelukt om het valide perspectief niet meer als vanzelfsprekend en
normaal te beschouwen. Het onderzoek heeft ertoe geleid dat ik een kritische houding heb ontwikkeld ten
opzichte van het able-ism en normaliteit als norm.
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Bijlage I: Opzet interviews
Topics en interviewvragen (deel 1)
Introductie onderzoeker en onderzoek
Introductie van onderzoeker
 Dagmar de Ruijter
Studie/ Stage
 Master Sportbeleid en Sportmanagement aan Universiteit Utrecht.
 Stage bij KNZB sinds 1,5 jaar (Zelf ook zwem achtergrond)
 Bezig met project gehandicaptensport,zowel topsport & breedtesport, ontwikkelingen van producten,
communicatie (website/nieuwsbrieven), evenementen (WK augustus 2010)
Opdracht/Onderzoek
 Studie wordt afgesloten met master-thesis
 Vanwege stage steeds meer interesse voor gehandicaptensport
Thema onderzoek
 Sportloopbaan van topzwemmers
 Factoren die van invloed zijn op deze sportloopbaan,

Formeel
 Toestemming vragen voor opnemen van gesprek via memorecorder
 Garanderen dat informatie zorgvuldig zal worden behandeld
Interview proces
 Er is een uur ingepland voor interview
 Het interview zal bestaan uit de volgende thema's: Kennismaking met sport, Sporten bij de vereniging,
topsport, visie op gehandicaptensport, afsluiting
 Er zijn geen foute antwoorden
 Vooral uit eigen ervaring vertellen
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Introductie interview

Topics en interviewvragen (deel 2)
Openingsvraag
- Wat betekent sport(en) voor jou?
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Thema 1: Sportloopbaan - Sportkennismaking
- Wanneer ben je begonnen met sporten?
- Wat was je eerste sport?
- Waarom was dit je eerste sport?
- Welke andere sporten heb je gedaan?
- Waarom ben je gaan sporten? Wat waren je motieven om te gaan sporten?
- Wat voor (positieve) effecten heeft sport op je leven?
- Zijn er negatieve effecten (geweest)? Welke?

- Welke rol speelt het sport in je dagelijkse leven?
- Welke rol speelt specifiek het zwemmen in je leven?
- Waarom heb je gekozen voor de zwemsport?
- Wat vind je leuk aan zwemmen?
- Wat betekent het zwemmen voor jou?
Thema 2: Sportsocialisatie
- Wie zijn er betrokken geweest bij je kennismaking met de sport?
- Waarom juist deze persoon/personen denk je?
-Welke rol hebben je ouders gespeeld bij je introductie in de sport?
- Welke rol hebben zij gespeeld? Op welke manier?
- Mensen zeggen vaak dat je bepaalde dingen kan leren in sport die je ook kan gebruiken buiten sport. Heb je
iets geleerd/ontwikkeld in sport dat je gebruikt (waar je profijt van hebt)buiten sport?
Thema 1: Sportloopbaan - Sporten bij vereniging
- Wanneer ben je lid geworden van de vereniging?
- Op welke manier is dit gegaan?
- Wat was het voor een vereniging? (reguliere, gehandicapten, combinatie)
- Waarom ben je lid geworden van deze vereniging? Met een bepaalde reden?
- Op welke manier vonden de trainingen plaats (gemengde groepen, onderdeel uitmaken van reguliere groep)
- Hoe heb je de periode bij de vereniging ervaren?
- Zou je anderen adviseren/aanraden om hier te gaan zwemmen? Waarom wel/niet?
Thema 1: Sportloopbaan - Overgang naar de top
- Vertel iets over je zwemloopbaan? Op welke manier ben je betrokken geraakt bij topsport / topsportploeg?
- Hoe ging de overgang van breedtesport (vereniging) naar de topsport?
- Wat zijn de grootste verschillen voor jou tussen breedtesport (zwemmen bij vereniging) en de topsport?
- Hoe ervaar je deze verschillen?

- Hoe ziet een dagprogramma van je er globaal uit? Uren training/rust/werk/studie/overige activiteiten?
- Wat doe je nog naast het zwemmen? Studie/werk?
- Hoe ervaar je de combinatie tussen studie/werk en zwemmen?
- Welke doelen heb je voor jezelf gelegd op het gebied van zwemmen?
- Op welke manier denk je die doelen te gaan bereiken?
- Denk je op weg naar die doelen nog bepaalde drempels of belemmeringen zal tegenkomen? Welke?
- Welke andere doelen heb je daarnaast nog?
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- Hoe definieer jij topsport?Wat is volgens jou topsport?
- Wat zijn de positieve kanten van topsport?
- Wat zijn de negatieve kanten van topsport?

Thema 1: Sportloopbaan - Rol van handicap
- Welke rol heeft je handicap op je sportloopbaan gespeeld?
- Op welke manier?
- Welke stimulansen heb je ervaren tijdens je sportloopbaan?
- Welke drempels heb je ervaren tijdens je sportloopbaan?
- Welke rol speelt je handicap met betrekking tot deze stimulansen en drempels?
- Hoe zou je sportloopbaan eruit zien/hebben gezien als je geen handicap zou hebben?
Zou je dan ook zwemmen?Op dit niveau? Andere sporten?Waarom?
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Thema 3: Gehandicaptensport - Beeld van gehandicaptensport
- Wat is volgens jou de definitie van gehandicaptensport?
- Wanneer is volgens jou iemand gehandicapt?
- Wat voor beeld heeft Nederland van gehandicaptensport op dit moment volgens jou?
- Wat vind je van dit beeld?
- Wat is volgens jou hier de reden dat men dit beeld heeft?

- Wat zou er volgens jou moeten veranderen aan dit beeld? Zou er überhaupt iets moeten veranderen?
- Hoe zou dit beeld veranderd kunnen worden?
- Welke rol zou je zelf hier in kunnen of willen spelen?
- Wat zou je ervan vinden als de Olympische spelen en Paralympische spelen in elkaar geschoven zouden
worden zodat er in London evenementen zijn voor gehandicapten zwemmers en niet gehandicapte zwemmers
tijdens de Olympische spelen?
- Uit onderzoek en waarschijnlijk ook uit je eigen ervaring blijkt dat de meeste media aandacht naar nietgehandicapte sporters/zwemmers gaat. Waarom denk je dat dat is?
Thema 3: Gehandicaptensport - Zelfbeeld
- Welke trefwoorden zou je kunnen gebruiken om jezelf te beschrijven?
- Hoe denk je dat mensen jou zien?
- Hoe zou je willen dat mensen jou zien?
- Hoe zou je willen dat de media je beschrijft?
- Hoe zie jij jezelf?
Afsluiting- deel 1
- Wie is je idool?
- Waarom deze persoon?
- Wat betekent deze idool voor jou?
Afsluiting - deel 2
- Zijn er nog dingen die niet aan bod zijn gekomen die je nog wil vertellen/kwijt wil?
Extra vragen
- Vertel iets over je handicap? Aangeboren/Niet-aangeboren handicap
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Liefde voor zwemmen
Fonkelend blauw lig je reeds klaar
een enkeling is er nog maar jij van top tot teen gevuld
met water dat lokt vol ongeduld
Traag bewust raak ik je aan
om door je oppervlak heen te gaan
en licht als een veertje voel ik me weer
als ik in je koele golven verkeer
Toch moet ik bekennen, met alle eerbied,
ben je in 't begin echt de makkelijkste niet
want om een stuk vooruit te komen
lijk jij mij te willen dwarsbomen
Ik mag je dan al jaren kennen,
aan je weerstand moet ik altijd weer wennen
en voeren mijn slagen een ware strijd
voordat ik feilloos door het water glijd
Spoedig vind ik dan toch de balans
en zwem ik door jou, mijn waterkrans,
genietend van baan na baan na baan
tot de klok mij waarschuwt "het is tijd om te gaan"
Energiek en voldaan ga ik eruit,
je bent met recht een super therapeut
Het lichaam gesterkt, het hoofd vrij van zorgen,
kijk ik alweer naar je uit, tot overmorgen!

