
Begeleiden van kinderen 
in de gevechtsporten







1.Kenmerken van kinderen en de gevolgen 
voor de beoefening van vechtsporten. 



 1   Kenmerken van Kinderen 
Inspireren, motiveren, applaudisseren, interpreteren, 

analyseren, visualiseren, zelf bijleren, navigeren, stimuleren, 



• Kinderen zijn kwetsbare groep sportbeoefenaars. 
Zeker in de vechtsporten. 

• Dit door de associatie met vechten en geweld. 

• Creeren en in stand houden van een positief 
leerklimaat.

1.1 Inleiding.



• De ontwikkelingsprocessen zijn nooit meer zo 
uitgesproken als in de kindertijd en de adolescentie. 
(spons) 

• Snelheid van veranderingen en de eerste levensjaren 
worden later niet meer geëvenaard. 

• Hierdoor is het heel belangrijk dat de sportbegeleider 
goed op de hoogte is van deze typische kenmerken van 
kinderen/jongeren en hoe deze veranderen.  

• Trainer weet dan beter hoe te trainen en hoe te reageren.



• 1.2 Kenmerken: 

• kleuter (3-6j) 

• het lager schoolkind (6 tot 12 jaar) 

• de adolescent (12 tot 18 j)



• De motorische ontwikkeling: 

• Grote beweeglijkheid, kunnen niet stil staan (5sec regel) 

• Grote kwalitatieve verbetering in de motoriek, 
bewegingen worden steeds beter uitgevoerd.  

• Volop in ontwikkelingsfase wat betreft 
evenwichtsbewegingen. 

• Fijne motoriek wordt steeds beter. (bv draaien van 
handen bij een stoot)

Kleuters.



• De sociaal-emotionele ontwikkeling: 

• Behoefte aan lichamelijk contact is groot. 

• Het gehechtheidsgedrag neemt af. 

• De wijze waarop een kleuter een relatie met iemand anders aangaat 
(bv trainer - leeftijdgenootjes) is gebaseerd op hoe de interacties met 
belangrijke figuren verloop. 

• Sociale competentie wordt in grote mate bepaald door de relatie met 
de primaire gehechtheidsfiguren. (de juf heeft gezegd dat…) 

• Vriendschappen zijn oppervlakkig en niet duurzaam. 

• Kleuter ontdekt dat er verschillende rollen zijn. 

Kleuters.



• De persoonlijkheidsontwikkeling: 

• Ze leren doelen vooropstellen en trachten die te bereiken. 

• In het begin zijn deze doelen vaak onrealistisch en niet haalbaar. Op 
het einde van de kleutertijd lukt dit wel en wordt het resultaat 
belangrijker dan het leuke van de activiteit zelf. (kubexamens) 

• Deze periode wordt gekenmerkt door initiatief en schuld. Kleuters 
verlangen naar zelfstandigheid, maar kampen vaak met schuldgevoel 
dat voortvloeit uit de onbedoelde gevolgen van hun acties. 

• Ze krijgen geleidelijk aan meer zelfkennis. 

• Ze moeten leren waar de grenzen liggen.

Kleuters.



• De morele ontwikkeling: 

• Spiegelgeweten: de kleuter verinnerlijkt de geboden en verboden 
opgelegd door de ouders. 

• In de meeste gevallen begrijpt de kleuter ook niet waarom iets fout 
is of niet mag. „mama zegt dat dat niet (of wel) mag” 

• Gericht op strafvermijding. „Dat mag niet anders krijg ik straf” 

• Kleuters maken geen onderscheid tussen een goede of slechte 
bedoeling en een goede of slechte daad. (geen sparringscompetitie 
- ze begrijpen niet dat ze nu ineens wel iemand pijn mogen doen) 

• Het resultaat is hetgeen wat telt. (breken van glazen)

Kleuters.



• De spelontwikkeling: 

• Fantasie, sprookjes zijn hun leefwereld 

• ze kennen echter wel het onderscheid tussen fantasie en werkelijkheid 

• het spelen gebeurd ongedwongen, ze hebben plezier in het spel. 

• soorten spelen: 

• doen alsof  

• fantasiespelen  

• bewegingsspelen  

• samenspelen: kleuters gaan associatief en coöperatief spelen ontwikkelen.  

• regelspel begint te ontwikkelen. 

• spelen is leren. (sociale vaardigheden)  

• je beurt afwachten 

• tegen je verlies kunnen 

• afspraken nakomen

Kleuters.





• De Motorische ontwikkelingen: 

• De motorische ontwikkeling neemt sterk en gelijkmatig toe 
(licht voordeel bij de jongens) 

• 6 jaar: evenwicht lukt goed, de oog hand coördinatie verbetert 
sterk en de gymnastische bewegingen worden mogelijk. 

• 10 jaar: perfecte beheersing van het eigen lichaam: voor de 
eerste keer helemaal in balans. 

• Dit beheersen van de motorische vaardigheden is overigens 
bepalend voor het geaccepteerd worden door 
leeftijdgenootjes.

Het lagere schoolkind.



• De Sociaal-emotionele ontwikkelingen: 

• Leeftijdgenootjes worden steeds belangrijker, ze worden de favoriete 
spelkameraadjes, maar de ouders blijven nog steeds de belangrijkste 
referentiefiguren. 

• Vriendschappen: 

• 6-8 jaar: een vriend is iemand die hetzelfde leuk vindt of iemand waarmee je 
vaak samen speelt, je bewondert je vriend. 

• 10 jaar: vrienden hebben elkaar nodig, troosten elkaar, geven elkaar raad, 
vertellen/delen geheimen. 

• geen vriendjes hebben is niet normaal op deze leeftijd en is pijnlijk (vaak 
kinderen met een lage zelfwaardering. 

• Goede contacten met leeftijdgenootjes zijn cruciaal voor het zelfbeeld en het 
zelfvertrouwen, maar ook voor de ontwikkeling van sociale vaardigheden. (kan 
zelfs een compensatie betekenen voor andere problemen) 

• Pestgedrag komt spijtig genoeg ook vaker voor.

Het lagere schoolkind.



• De persoonlijkheidsontwikkelingen: 

• Kinderen geven psychologische zelfbeschrijvingen 
die verwijzen naar het eigen karakter en naar 
vaardigheden in vergelijking met anderen. Ze 
noemen daarenboven ook categorieën waartoe ze 
behoren (ik doe aan gevechtsport). 

• Ze vergelijken zich met anderen. 

• Genderidentiteit wordt verder gevormd: wat past in 
hun cultuur voor jongen of meisje?



• De morele ontwikkelingen: 

• Lagere schoolkind kan meevoelen en meeleven met anderen: 

• kan dus inschatten wat zijn eigen gedrag voor iemand anders kan 
betekenen: 

• berispingen kunnen dus hier op gericht worden 

• Afspraken en regels bepalen wat een kind „moreel goed of slecht” 
vindt 

• Ze hebben veel ontzag voor morele gezaghebbers. 

• Vanaf 8-9 jaar hebben kinderen ook oog voor de intenties van de dader 
(robin hood, glazen) 



• De spelontwikkelingen: 

• Bewegingsspelen: skates, schaatsen, ski’s, stelten etc….. 

• groei naar sport en hobby’s 

• Groepsspel krijgt voorrang op individueel spel, hoewel elk kind hier ook nog 
behoefte aan heeft: 

• constructie en experimenteerspelen 

• ervaring opdoen met allerlei materialen ( kralen, papier, autootjes…..) 

• Veel samen spelen 

• Naarmate ze ouder worden beperken ze zich meer tot leeftijdgenoten. 

• De groep waarmee gespeeld wordt, wordt ook groter. 

• Jongens: onderlinge relaties bij spel sterk gericht op competitie, leiderschap en 
onderhandeling. 

• Meisjes: eerder kleine groepjes



• De seksuele ontwikkelingen: 

• Normaal en zeer grote levensvreugde. 

• Jongens/meisjes: 

• 6-8 jaar: 

• verliefdheden 

• schuine moppen/vieze rijmpjes en woorden 

• 8-10 jaar: 

• verliefdheden 

• begin van voorzichtige aanrakingen 

• erg seksestereotiep gedrag en voorkeuren (jongens tof - meisjes niet) 

• meisjes met meisje jongens met jongens 

• jongensgroepen zijn over het algemeen groter dan die van de meisjes 

• 10-12 jaar:  

• uiterlijk wordt puberteit ingezet 

• hevige emoties bij verliefdheden 

• opvallend preuts met betrekking tot seksualiteit 

• scheiding tussen jongens en meisjes wordt wat doorbroken, in vorm van plagen en uitdagen



• De cognitieve ontwikkelingen: 

• kan handelingen in gedachte maken: nieuwe waaier van 
mogelijkheden 

• hij/zij kan meerdere aspecten van een probleem in overschouwing 
nemen 

• meer voorkeur voor het echte ten opzichte van het 
„gefantaseerde”. 

• bijvoorbeeld verhalen met realistische elementen. (kat en muis) 

• er is wel sprake van magisch denken (wat wij bijgeloof noemen





• De motorische ontwikkelingen: 

• ontwikkeling van spierweefsel waardoor de kracht toeneemt. 

• ook uithoudingsvermogen wordt groter 

• naarmate ze ouder worden proberen ze : 

• hun technieken te verfijnen 

• hun lichamelijke aantrekkelijkheid te vergroten 

• een competitieve plaats te verwerven 

• of just for fun te sporten

De adolescent 



• De sociaal-emotionele  ontwikkelingen: 

• afstand nemen van de kinderrol en opnemen van rollen die bij volwassenen horen. 

• Adolescent ervaart heel wat conflicten zowel intern als extern: 

• conflict —> beperken tot onderwerp van de discussie. 

• en fair play behouden (ook bij straffen en belonen) 

• Ze groeien uit tot autonomen persoonlijkheid. 

• toenemende zelfstandigheid 

• autonome beslissingsnemer 

• zelf meningen en opvattingen vormen 

• heeft invloed op het kijken naar ouders en andere gezagsfiguren 

• toenemende invloed van leeftijdgenoten 

• contact met andere sekse neemt toe 

• wil veel tijd doorbrengen met leeftijdgenoten. Vrienden zijn belangrijk voor zelfwaarde (bevestiging) 

• De adolescent heeft het gevoel dat hij in het middelpunt van de belangstelling staat. Het fenomeen van het imaginair 
publiek—> De manier waarop hij naar zichzelf kijkt, bepaalt wat hij denkt wat de anderen over hem denken. 
(Egocentrisch) (belang van contacten met leeftijdsgenoten en vriendschappen - zij hebben dezelfde gevoelens)

De adolescent 



• De sociaal-emotionele  ontwikkelingen: 

• Er vormen zich grotere groepen met bepaalde stijl = subcultuur. 

• vrienden hebben dezelfde smaken en voorkeuren. 

• in hun contacten vaak op zoek naar positieve reacties op hun gedrag, uiterlijk en 
opvattingen; 

• kliekgevoel: wij versus de anderen, kinderen, volwassenen ….. 

• Adolescenten zijn zich bewust van hun manier van denken, hun emoties en hun zelfbeeld 
en kunnen hierover reflecteren; 

• Tieners experimenteren met verschillende rollen: 

• ze denken ook graag over mogelijkheden, toekomst (beroep, partner….) 

• belangrijke rol van modellen en idealen (dichtbij: grote broer - veraf: popideool) 
Trainer? 

• De adolescent is daardoor continu bezig met het leren van een heleboel sociale 
vaardigheden, mbt communicatie, assertiviteit en emoties.

De adolescent 



• De sociaal-emotionele  ontwikkelingen: 

• Adolescenten hebben boezemvrienden i.f.v.: 

• wederzijds vertrouwen 

• steun en zorg 

• eindeloze gesprekken over alledaagse intieme zaken 

• bij jongens: elkaar vaak zien en vaak samen dingen doen 

• bij meisjes: vertrouwenspersoon, persoonlijke relaties 

• Dit alles is zeer belangrijk, want gevoelens van eenzaamheid kunnen in de 
adolescentie optreden 

• De persoonlijke fabel: niemand is hetzelfde als ik, ik ben uniek, niemand kan 
weten hoe ik me voel (eenzaam en onbegrepen gevoelens). roekeloos 
gedrag.

De adolescent 



• De persoonlijkheidsontwikkelingen: 

• De adolescent gaat in deze periode op zoek naar zijn eigen identiteit/persoonlijkheid. 

• dit doet hij/zij door zich los te maken van het gezin en aansluiting te zoeken bij 
leeftijdsgenoten. 

• In deze periode zijn deze jongeren geen kinderen meer maar ook nog geen 
volwassenen. 

• Egocentrisme: de adolescent vindt zichzelf heel belangrijk en is erg betrokken op 
zichzelf 

• Adolescenten gaan zich conformeren, vooral met betrekking op de smaak op het 
gebied van kledij, muziek en taalgebruik. 

• jongeren  gaan in deze periode reflecteren over zichzelf. De identiteitsvinding ( wie 
ben ik) en identiteitsontplooiing  gebeuren in wisselwerking tussen het ik van de 
adolescent en de sociale omgeving waar de adolescent zich in bevindt. 

• Bij het vormen van hun zelfbeeld kunnen ze nu een onderscheid maken tussen wat 
anderen van hen denken en van wat ze zelf vinden.

De adolescent 



• De morele ontwikkelingen: 

• jongeren zijn zich bewust van universele 
menselijke waarden waaraan je sociale regels 
kan toetsen: 

• ze gaan afwegingen maken die ze op dit 
aanvoelen baseren. (wat kan, wat niet) 

• ze moeten in staat zijn om met anderen mee te 
leven en mee te voelen.

De adolescent 



• De spelontwikkelingen: 

• spelen worden in deze periode vervangen door 
sport en hobby; 

• het sociale element wordt steeds belangrijker 
waardoor het samen „optrekken” belangrijker 
wordt dan het samen spelen.

De adolescent 





1. Kenmerken van kinderen en de gevolgen voor de 
beoefening van vechtsporten. 

 1.3 Sport en niet gerelateerde fasen in een 
vechtsportcarriere 

  
  





• Invoelend vermogen: 

• Het zich kunnen inleven in het gevoelsleven van een kind. Er wordt gevoel van veiligheid opgebouwd. 

• Openheid: 

• zie je eigen mogelijkheden en onmogelijkheden in. Zo kan je het kind met een open houding benaderen.  

• Belangstelling voor de ontwikkeling van het kind: 

• Het ene kind niet met het andere vergelijken. Tracht ieder kind op zijn niveau te beoordelen en te waarderen. Dit 
verhoogd het gevoel van eigenwaarde van het kind. Niet elk kind zit op hetzelfde niveau. 

• Stimuleren: 

• Dit betekent het kind aanzetten tot het gericht bezig zijn, leren doorzetten en volhouden. Motivatie - het kind 
ervaart een positieve betrokkenheid bij de trainer. (hij wil dat ik beter wordt) 

• Duidelijkheid en structuur: 

• Vooral onzekere kinderen hebben extra behoefte aan goed afgebakende grenzen. Wat mag, wat niet                  
—- hoe moet een oefening er juist uit zien? 

• Beperking van het competitie-element: 

• Nooit te veel accent leggen op competitie onderling beter het kind competitie met zichzelf laten aan gaan. 

• Inschakelen van groepsgenoten: 

• Kinderen kunnen veel leren van elkaar en het sociaal aspect wordt benadrukt. 

• Bieden van toekomstperspectief: Is sterk stimulerend. Geeft een doel. (examens)

Algemene didactische richtlijnen voor omgang met jonge vechtsporters !







De impact op kinderen in de 
vechtsporten

• Fysieke impact: 

• Slag en traptechnieken naar het hoofd en de organen: 

• groot risico. 

•  niet allen bij zwaar contact maar ook bij licht contact op de verkeerde plaats is er kans op blessure. 

• Daarom: zo veel mogelijk beschermingsmateriaal 

• en vermijden van hard contact en zacht contact op de verkeerde plaatsen. 

• opdelen in categorieën: 

• geslacht (cultuur-kenmerken), gewicht (ongezond gewichtsverlies),  lengte ( niet bij sparring, misschien wel 
bij hanmadang) 

• Biologische leeftijd ! : 

• Er is een groot verschil tussen de kalenderleeftijd (geboortedatum)en de biologische leeftijd ontwikkeling). 

• valse talenten 

• belangrijk dit op te merken als trainer en zorgen dat het kind op eigen tempo sportief kan ontwikkelen.



• Mentale en sociale impact: 

• Rol van de trainer: 

• Voorbeeldfunctie voor je leden. 

• positieve houding meegeven. 

• zelf respect tonen voor tegenstander, scheidsrechter….. 

• maak duidelijk dat je geen onbehoorlijk gedrag tolereert. 

• wees redelijk en eerlijk in zowel belonen als straffen van uw atleten. 

• positief coachen. Moet men winnen?





• Mentale en sociale impact: 

• Ouders, vrienden en toeschouwers: 

• vaak storende factor.(wedstrijd, training) 

• duidelijke afspraken maken. 

• aanwezig tijdens les/examens?





Pleidooi voor begrenzing van de kampvrijheid. 

Probleemschets
• Voor en tegenstanders van wedstrijdvormen. Drop-out of niet? 

•  contact op het lichaam laat altijd sporen na. (tijdelijk of blijvend). Het is dus heel belangrijk om ze correct in te schatten en waar 
nodig ze te voorkomen. 

• de gevolgen van contact zijn van veel factoren afhankelijk: 

•  afhankelijk van aanval: 

• uitgeoefende kracht 

• contactoppervlakte 

• aard van contactoppervlakte (hard-zacht) 

• duur van de uitgeoefende kracht 

• de indringing van de uitgeoefende kracht 

• afhankelijk van de ontvanger: 

• de relatieve snelheid van het contactoppervlak t.o.v. de aanval 

• de stevigheid van het contactoppervlak (spieren, beenderen) 

• de kwetsuurgevoeligheid (organen hersenen…) 

• voorgeschiedenis van de contactzone



• reglementen kunnen deze factoren onder controle houden.  

• verplicht beschermingsmateriaal 

• kinderen mogen niet naar het hoofd trappen. 

• toch kunnen er kwetsuren opgelopen worden door fouten of 
ongevallen. 

• men dient er wel rekening mee te houden dat deze kwetsuren 
voor kinderen aanleiding kunnen geven tot ernstige en zelfs 
blijvende kwetsuren. 

• dit brengt ons bij de VERANTWOORDELIJKHEID.



• VERANTWOORDELIJKHEID: 

• verschil tussen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. 

• verantwoordelijkheid: verplichting om iets te doen of juist niet te doen. 

• aansprakelijkheid: dragen van schadevergoeding indien de verplichting niet werd 
gerespecteerd. 

• verantwoordelijkheid verondersteld „bekwaamheid” tot opname en uitvoering van een 
verplichting. 

• deze bekwaamheid berust op inzicht en begrip …dus VOLWASSENHEID. 

• en volwassenheid verondersteld dat men over de fysieke en psychische mogelijkheid 
beschikt om zelfstandig te functioneren in de samenleving. 

• in onze maatschappij „meerderjarigheid”. 

• dus: een minderjarige wordt verondersteld niet te beschikken over bekwaamheid dus is niet 
verantwoordelijk. 

• dus: deze verantwoordelijkheid wordt overgedragen aan de begeleiding.  

• dus: deze begeleiding is dan meestal ook aansprakelijk voor de opgelopen schade. 

• opmerking: solidariteitsprincipe (verzekering)



• VERANTWOORDELIJKHEID: 

• bij minderjarigen zijn dus de begeleiders verantwoordelijk en 
aansprakelijk.  

• dit zijn ouders, trainers, coaches, clubs en federaties. 

• dus gepaste maatregelen en voorzorgen nemen om risico’s tot 
een aanvaardbaar minimum te beperken. 

• wat is aanvaardbaar? (naar best vermogen) 

• de norm is: de mate waarin alle kansen op een „normale” 
verdere levensloop voor de minderjarige wordt gevrijwaard met 
behoud van alle mogelijkheden tot ontplooiing.



Pleidooi voor begrenzing van de kampvrijheid. 

Argumenten voor een begrenzing van de kampvrijheid 

• Te sterke nadruk op wedstrijdprestatie zou niet aan te raden zijn 
omdat minder goede deelnemers dreigen uit de boot te vallen. 

• Niet tot deelname verplichten. (eventueel interclubs, 
clubkampioenschappen) 

• Zoals eerder gezegd: er wordt bij gevechtsporten pedagogisch 
meer belang gehecht aan het feit dat de sporter zich met 
zichzelf vergelijkt. (vooruitgang) 

• dit leidt eerder tot succeservaring en motivatie. (meer 
taakgeorienteerd) 

• mindere drop out door meer plezier.



3. Kampvormen voor kinderen. 

3.1 Spelvormen 

• Spelvormen als doel om de plezierbeleving te verhogen. 

• Ook om bepaalde vaardigheden te ontwikkelen. 

• Algemeen: conditie, vaardigheden (tikspelen = conditie 
en reactievermogen) 

• Specifiek: bijvoorbeeld sparring wedstrijdje twee tegen 
twee.  

• spelvormen zullen meer aan bod komen tijdens 
praktijlessen.



3. Kampvormen voor kinderen. 

3.2 Alternatieve kampvormen. 

• Alternatieve wedstrijdvormen zijn wedstrijdvormen die afwijken van de officiële 
wedstrijden die georganiseerd worden. 

• Ze zijn er niet van afgeleid, maar streven wel naar gelijkaardige doelen. 
(alternatief) 

• Laagdrempeligheid omdat het geen specifieke voorbereiding vereist. 

• Om eventueel talent op de merken. 

• Om recreatieve sporters ook te laten kampen. (Interclubs, 
clubkampioenschappen) 

• Deelnemen is belangrijker dan winnen. 

• Afwijkingen: zoals twee tegen 2, golden point wedstrijd, afvalsysteem bij 
poomsea, enkel standen lopen etc…



3. Kampvormen voor kinderen. 

3.3 Aangepaste kampvormen. 

• Aangepaste wedstrijdvormen zijn wedstrijdvormen waarbij men aanpassingen 
heeft gedaan aan het officiële wedstrijdreglement. 

• Om verschil te maken tussen volwassenen en jeugdreeks. Dit om drempel te 
maken voor de beginnende sporter.(bv debutanten niet tegen het hoofd, poomsea: 
zelf poomsea kiezen bij lagere gordels) 

• Kan door de trainer ook gebruikt worden om technieken aan te leren. (bv tijdens 
oefening in de club enkel tegen het hoofd, poomsea: tijd is niet belangrijk)  

• wedstrijdduur, kampvrijheid, impactzone, start en eindplaats,…. 

• bij aanpassingen rekening houden met leeftijd en ontwikkeling. 

• doch rekening houden dat men met deze aanpassingen het einddoel niet in 
gevaar brengt door verkeerde zaken aan te leren. (bij poomsea de tijd van de 
poomsea keer bij keer verkleinen tot men de juiste tijd bereikt, bij sparing geen 
ongeoorloofde techniek laten toepassen)



4. Minimum vereiste qua vaardigheid 

4.1 Technische vaardigheden

• Kinderen dienen een basis aan algemene 
motorische (technische) vaardigheden te hebben 
om aan de vechtsporttechnieken te kunnen 
voldoen. Minimumvaardigheden. 

• vergelijking met de fundamentele motorische 
vaardigheden.



Locomotie Objectcontrole Poomsea Sparring

Wandelen/lopen Vangen/werpen Standen Gevechtshouding/steps

Klimmen Slaan tegen object been en handtechnieken basis traptechnieken 
statisch

Zwaaien trappen tegen object poomsea in lijn lopen dynamisch trappen

Roteren dribbelen poomsea in beide 
richtingen lopen ontwijken en trappen

Glijden heffen en dragen poomsea lopen op juiste 
plaats aankomen. (tijd) Aanvallen/ verdedigen

Springen en landen trekken en duwen poomsea als geheel 
kunnen begrijpen

actie en reactie in 
wedstrijdje



• Om goed de vaardigheden en technieken van onze 
vechtsport uit te kunnen voeren is er een minimum 
aan conditionele vaardigheden nodig. 

• Klusce: Kracht, lenigheid, uithouding snelheid, 
conditie en evenwicht. 

• Vraag: zijn er in uw club vereisten om deel te 
nemen aan wedstrijden?


