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1. Presentatie	
	
à	zie	ook:	http://demos.be/blog/essay-sociaal-sportieve-praktijken	
	
Een	essay	in	7	stellingen:		
– Het	 sportlandschap	 is	 door	 elkaar	 geschud,	 er	 zijn	 grote	 uitdagingen:	 armoede,	 diversiteit,	

infrastructuur,	institutioneel	kluwen.	Deze	uitdagingen	versterken	elkaar.	
vb:	thaiboksclub	wordt	uit	zaal	gezet,	moet	uitwijken,	verliest	daarom	deel	cliënteel,	trainer	
zonder	ervaring	in	schrijven	van	dossiers	à	zet	de	werking	zwaar	onder	druk.	

– Het	oude	beeld	van	‘de	sportclub’	komt	onder	druk.	Sommige	van	die	oude	clubs	gaan	ten	onder	
omdat	ze	er	niet	in	slagen	om	met	die	nieuwe	uitdagingen	om	te	gaan	

vb.	hoe	blijf	 je	financieel	gezond	wanneer	je	doelpubliek	financieel	veel	minder	draagkracht	
heeft,	hoe	omarm	je	de	diversiteit	in	de	buurt?		

– De	sportclub	is	dood,	leve	de	sociaal	sportieve	praktijk.	Een	aantal	elementen	van	‘de	sportclub’	
wordt	meegenomen	in	nieuwe	initiatieven.	Het	sociale	en	sportieve	komen	veel	meer	in	balans.	
Een	trainer	 in	de	stad	vandaag	moet	ook	het	sociale	perspectief	hanteren,	om	zijn	 jongeren	te	
blijven	bereiken.		

– Hybride	 initiatieven	zijn	de	nieuwe	realiteit.	Maar	een	nieuwe	 identiteit,	betekent	dat	ook	een	
andere	ondersteuning?		

– Beroepskrachten	vitaliseren	stedelijke	sportclubs.	Sociale	en	sportieve	innovatie.		
– De	stad	als	voorloper	van	de	toekomstige	Vlaamse	situatie.	We	zien	dat	zich	dit	ook	uitbreidt	naar	

kleinere	gemeenten.		
– Hoe	gepaste	ondersteuning	bieden	in	een	nieuwe	realiteit?	
	
4	gevolgen	voor	het	sportlandschap:	

- De	traditionele	sportclub	herbront	zich	
- De	opkomst	van	nieuwe	sportclubs		
- De	andersgeorganiseeerde	sport		
- De	sportbeleving	in	informele	netwerken		
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Vragen	en	bemerkingen	bij	presentatie:		
	
- Sportdienst	 Antwerpen:	 Subsidiereglementen	 worden	 vaak	 vanuit	 een	 bepaald	 domein	

georganiseerd.	Dit	is	niet	meer	werkbaar	in	een	stedelijke	context.	Maar:	de	schepenen	houden	
vaak	vast	aan	hun	eigen	budget.	Wat	we	wel	doen	in	de	praktijk	is	vb.	convenanten	jeugd	en	sport	
(vandaag	apart)	van	eenzelfde	organisatie	samenvoegen.			

- Vanuit	Voetbal	Vlaanderen	wordt	er	wel	ingezet	op	nieuwe	vormen,	door	verschillende	projecten	
met	nieuwe	doelgroepen.	De	traditionele	club	is	vaak	niet	houdbaar.	Er	wordt	ingezet	op	fusie.	
We	bieden	ook	ondersteuning	om	om	te	gaan	met	diversiteit.		

- Belgium	Homeless	Cup	in	Oostende	is	ook	een	voorbeeld	van	veranderende	praktijk.		
	

2.	Praktijkverhaal	
	
Korte	samenvatting:		
Filmpje	over	RFC	Syriana:	https://www.youtube.com/watch?v=y6GGzPt6JtU		
	
Adam:	
Onze	club	heet	Refugee	Footbal	Club	Syriana,	maar	is	er	niet	alleen	voor	vluchtelingen.	Bedoeling	is	
vooral	om	vluchtelingen	te	 integreren	 in	de	Belgische	samenleving.	Voetbal	 is	een	soort	universele	
taal,	 iedereen	begrijpt	het,	supporters	geven	niet	om	elkaars	achtergrond.	 Ik	kreeg	dit	 idee	toen	 ik	
enkele	goede	spelers	zag.	Ik	vroeg	hen	waarom	ze	niet	naar	een	Belgische	club	gingen.	Redenen	waren:	
de	taal,	we	zijn	hier	nog	maar	enkele	jaren,	we	weten	nog	niet	zoveel	over	het	land.	Vandaar	het	idee	
om	 zelf	 een	 club	 te	 starten	 voor	 de	 vluchtelingen.	 Als	 een	 soort	 eerste	 stap.	 Daarna	 kan	 wie	 wil	
aansluiten	bij	een	bestaande,	Belgische	club.	Maar	samen	als	vluchtelingen	starten	was	belangrijk.	We	
zijn	in	Antwerpen	gestart	omdat	de	meesten	daar	woonden.	Anders	moesten	we	te	ver	trekken.	Enkele	
sympathisanten	hebben	ons	financieel	gesteund.	De	grote	kost	waren	de	treintickets.	Ik	heb	de	NMBS	
gecontacteerd	om	korting	te	vragen.	Het	antwoord	was	negatief.	Ook	toen	we	aantoonden	dat	we	
voor	1000en	euro’s	tickets	kochten	kon	er	geen	korting	af.	Voor	veel	vluchtelingen	met	een	beperkt	
inkomen	is	dit	echt	een	probleem.		
Anderen	waren	nog	aan	het	wachten	op	hun	papieren.	Die	hebben	het	nog	moeilijker	om	dit	zelf	te	
betalen.	 Het	 was	 nochtans	 heel	 belangrijk	 voor	 hen:	 ontmoeting	 met	 zowel	 vrienden	 (andere	
vluchtelingen)	maar	 ook	met	 Belgen.	 Ik	 zag	 sommigen	 wat	 ontsporen	 nadat	 ze	 niet	 meer	 bij	 ons	
konden	 spelen	 om	 financiële	 redenen.	 Het	 is	 heel	moeilijk	 om	 ondersteuning	 te	 vinden.	 Noch	 bij	
bedrijven,	de	overheid,	OCMW	krijg	je	gehoor.		
	
Marijke:		
Wellicht	hebben	we	daar	kansen	laten	liggen.	We	wisten	niet	goed	hoe	we	daaraan	moesten	beginnen.	
Het	is	niet	zo	dat	we	een	mooi	dossier	klaar	hadden	om	mee	naar	de	diensten	te	stappen.	Enkel	bij	de	
Sociale	Innovatiefabriek	kregen	we	het	gevoel	dat	we	de	ondersteuning	konden	krijgen	die	we	nodig	
hadden.	Ook	door	Dēmos	werden	we	opgepikt,	die	contacteerden	ons	proactief.	Dat	verwachten	we	
eigenlijk	ook	van	een	overheid.	Iemand	die	contact	opneemt	en	zegt:	we	zijn	hier,	contacteer	ons	maar	
als	je	iets	nodig	hebt	of	als	we	je	wegwijs	kunnen	maken.	Internet	is	ook	een	grote	drempel.	Voor	mij	
als	vrijwilliger	die	niet	opgegroeid	is	met	internet,	maar	ook	voor	vluchtelingen	die	de	taal	nog	niet	
machtig	zijn.		
	
Het	 project	 is	 eigenlijk	 gestart	met	 een	 ondersteuning	 Nederlandse	 taal	 van	 Adam	 via	 OCMW	 en	
parochie.	 Zo	 is	 er	 ook	 een	 samenwerkingsverband	 ontstaan	 om	 vluchtelingen	 te	 koppelen	 aan	
vrijwilligers.	Een	soort	buddy-systeem.	We	hebben	een	avond	georganiseerd	met	alle	vluchtelingen	en	
vrijwilligers.	Daar	werd	door	Adam	de	droom	gelanceerd	om	een	 voetbalclub	 te	 starten.	 Er	 kwam	
daarna	 enorm	 veel	 positieve	 respons.	 We	 hebben	 wat	 fondsen	 verzameld,	 enkele	 wedstrijden	
gespeeld.	Vorig	 jaar	 in	augustus	 zijn	we	dan	met	 trainingen	gestart.	 Infrastructuur	vinden	was	niet	
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eenvoudig.	Eerst	was	het	behelpen:	spelen	in	een	park,	omkleden	in	en	rond	de	auto…	Ook	een	trainer	
vinden	is	niet	eenvoudig:	een	eerste	trainer	wou	eigenlijk	zelf	een	project	starten	en	niet	meewerken	
in	dit	project.	Nu	hebben	we	een	trainer	die	zelf	een	vluchteling	 is.	Stad	Antwerpen	gaf	een	kleine	
vergoeding	aan	de	vrijwillige	trainer,	dat	is	ook	wel	stimulerend.	Het	is	een	erkenning	en	het	kan	ook	
financieel	een	klein	verschil	maken.		
	
Leden	van	Syriana	komen	van	over	heel	België:	na	een	eerste	mailing	kregen	we	170	reacties.	Vervoer	
was	daarom	een	groot	probleem.	Daar	zette	Syriana	zelf	middelen	voor	in	(met	treinpassen).	Budget	
is	heel	hoog,	op	lange	termijn	is	dat	niet	meer	haalbaar.		
	
Het	signaal	vanuit	beleid	 is	dan	soms:	spelers	moeten	maar	 integreren	in	de	club	in	hun	omgeving.	
Maar	 de	 sterkte	 van	 Syriana	 is	 dat	 vluchtelingen	 samen	 een	 groep	 vormen	 en	 als	 dusdanig	willen	
deelnemen.	Ze	voelen	zich	gesteund	bij	elkaar	en	ze	communiceren	daardoor	beter.		
	
Vervoer	is	vaak	een	probleem.		
Vluchtelingen	hebben	een	ander	begrip	van	afstanden:	wat	door	Vlamingen	als	‘ver’	wordt	gezien,	is	
dat	vaak	niet	voor	Syriërs.	Ze	vinden	het	dus	niet	erg	om	die	afstanden	af	te	leggen,	maar	de	financiële	
kost	is	veel	te	hoog	voor	hen.		
	
Kansen:	het	zich	kunnen	profileren	als	groep,	is	een	belangrijke	kans.	Omdat	je	als	groep	komt,	is	de	
vraag	naar	integratie	groter.	Het	initiatief	creëert	een	positief	gevoel.	Psychologisch	hebben	veel	van	
deze	mensen	een	heel	grote	bagage.	De	structuur	van	trainingen,	positief	kanaliseren	van	energie	via	
voetbal…	maakt	dat	 je	 je	hoofd	kan	 leegmaken.	Het	 fysieke	als	uitlaatklep.	Het	 is	ook	een	enorme	
erkenning	voor	deze	mensen.		
	
Adam:	
We	hebben	enkele	concrete	zaken	nodig:		
- Contactpersonen	bij	de	overheid	en	bij	OCMW’s	om	de	treintickets	te	bekostigen.		
- Een	plaats	in	Antwerpen	als	kantoor,	wat	opslagplaats	
- Bedrijven	en	mensen	die	ons	financieel	willen	steunen		
- We	willen	terug	een	eetfestijn	organiseren,	cf.	FB-pagina	RFC	Syriana	
- We	willen	ook	een	uniform	voor	de	competitie.		
	
Ideeën	vanuit	de	deelnemers:		
- “Fonds	 Jo	Van	Hecke”	bij	 Koning	Boudewijnstichting	kan	een	piste	 zijn.	 Sportdienst/Buurtsport	

Antwerpen.		
- Vluchtelingen	zouden	ook	individueel	bij	hun	OCMW’s	kunnen	aankloppen	voor	tussenkomsten		
- Ook	 een	 participatieproject	 bij	 de	 Vlaamse	 overheid	 kan	 een	 idee	 zijn.	 Daarbij	 kan	 Demos	

ondersteunen.		
- Misschien	ook	serviceclubs	aanspreken	in	het	Antwerpse?		
	
Vragen	en	bemerkingen	bij	praktijkverhaal:		
	

- Aansluiten	bij	bestaande	club:	is	dat	geen	optie	om	de	werking	te	verankeren?		
	
Adam:	 Het	 grote	 probleem	 daarbij	 is	 dat	 de	 ondertoon	 altijd	 is:	 enkel	 de	 beste	 spelers	 kunnen	
meedoen	met	de	ploeg	van	een	bestaande	club.	We	hebben	even	met	een	club	gesproken	om	bij	hen	
te	 integreren,	 maar	 het	 is	 daarop	 vastgelopen.	 Syriana	 zou	 ook	 geen	 eigen	 clubnaam	 kunnen	
behouden.		
Er	 zijn	 wel	 samenwerkingen,	 vb.	 met	 het	 oog	 op	 een	 pleintje,	 medewerker	 van	 een	 trainer…	
Het	is	ook	wel	onze	fundamentele	doelstelling	om	een	eigen	club	te	hebben.	
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Er	was	ook	contact	met	KAA	Gent,	daar	kwamen	veel	beloftes,	maar	na	6	maand	bleek	er	toch	niet	
zoveel	mogelijk.		
	

- A-kaart	Antwerpen:	wij	blijven	ook	zoeken	naar	de	noden	van	mensen	in	precair	statuut.		
	

- Bij	de	voetbalbond	is	het	niet	eenvoudig	om	dit	soort	verhalen	bij	de	juiste	persoon	te	krijgen.	
Er	is	een	helpdesk,	maar	het	is	niet	altijd	zo	dat	zij	dan	vragen	vanuit	een	initiatief	als	Syriana	
oppikken	 en	 doorspelen	 naar	 de	mensen	die	met	 sociale	 projecten	 bezig	 zijn.	 Je	 hebt	 ook	
mensen	nodig	die	op	het	terrein	kunnen	gaan.	

	
- Voetbalbond	 krijgt	 van	 Fedasil	 de	 boodschap	 dat	 we	 op	 integratie	 in	 de	 bestaande	 clubs	

moeten	inzetten.	Dat	loop	parallel	met	de	visie	op	integratie	van	andere	kansengroepen	zoals	
mensen	met	een	beperking.	Maar	als	je	aan	inclusie	wil	werken,	is	het	ook	belangrijk	om	eerst	
die	 eigenwaarde	 op	 te	 bouwen.	Het	 kan	 dus	 een	 opstap	 zijn	 om	eerst	 op	 een	 veilige	 plek	
daaraan	te	werken.		

	
- Sportdienst	 Antwerpen:	 Het	 kan	 perfect	 dat	 er	 een	 club	 bestaat	 van	 enkel	 een	 bepaalde	

doelgroep,	 maar	 bij	 ondersteuning	 door	 de	 overheid	 verwachten	 we	 wel	 dat	 ze	 dan	 ook	
openstaan	voor	andere	leden.		

	
- Adam:	we	willen	wel	graag	aansluiten	bij	andere	clubs,	maar	clubs	zijn	enkel	geïnteresseerd	in	

de	beste	spelers	en	bieden	niets	in	de	plaats.	Als	mensen	van	Vlaamse	afkomst	bij	ons	komen,	
als	 trainer	 of	 supporter	 of	 vrijwilliger…	 dan	 is	 dat	 ook	 integratie.	 Het	 moet	
tweerichtingsverkeer	zijn.		

		
	
3.	Drie	inspirerende	elementen	uit	deze	sessie:		
	

- Het	verhaal	van	RFC	Syriana	doorbreekt	de	dominante	opvatting	dat	integratie	pas	geslaagd	is	
als	mensen	uit	kansengroepen	zich	‘mengen’	 in	de	reguliere	clubs.	Een	‘doelgroepspecifiek’	
initiatief	heeft	duidelijk	een	verdienste	op	het	vlak	van	herstellen	van	de	eigenwaarde	van	
mensen	in	een	kwetsbare	situatie.	Vandaaruit,	vanuit	de	eigen	club	als	veilige	plek,	wordt	dan	
de	brug	gemaakt	naar	initiatieven	die	wel	‘regulier’	zijn.	De	parallel	met	zelforganisaties	van	
mensen	in	armoede	ligt	hier	voor	de	hand.	Integratie	is	tot	slot	ook	tweerichtingsverkeer:	als	
Vlamingen	participeren	bij	RFC	Syriana	 (als	 vrijwilliger,	 supporter,	 trainer…),	dan	 is	dat	ook	
integratie.		

- De	kloof	tussen	dit	soort	 initiatieven	en	de	ondersteuningsmogelijkheden	van	federaties	en	
(lokale)	besturen	is	heel	groot.	Er	zijn	vaak	heel	veel	goede	bedoelingen	bij	deze	laatste,	maar	
omdat	ze	de	initiatieven	niet	kennen	of	omdat	de	subsidiekanalen	niet	aangepast	zijn	aan	dit	
soort	 initiatieven,	 lukt	 het	 nog	 niet	 om	 hen	 te	 ondersteunen.	 Het	 gesprek	 werd	 door	 de	
deelnemers	als	een	‘eye-opener’	beschreven,	een	uitdaging	van	hun	eigen	visie.		

- Adam	en	Marijke	gaven	aan	dat	ze	in	hun	zoektocht	naar	middelen	en	ondersteuning	vooral	
hulp	 vonden	bij	mensen	die	 zelf	 in	 dergelijke	 initiatieven	onder	 de	 radar	 actief	 zijn.	Dat	 is	
opmerkelijk:	het	zijn	niet	de	federaties,	niet	de	(lokale)	besturen,	maar	eerder	‘peers’	die	als	
eerste	elkaar	wegwijs	maken.		

	
	
	


