DE MEISJES VAN 13 JAAR WILLEN APART DOUCHEN OF MET HUN BADPAK AAN.
ZE VERTELLEN DIT AAN DE TRAINSTER.

Oké
Oké

Oké

Oké
Oké

Vrijwilligheid
Gelijkwaardigheid

Leeftijd/
ontwikkeling

Context
Zelfrespect

Begeleider: “Ik begrijp dat jullie niet naakt
willen douchen. Hou je badpak maar aan.
Zorg er gewoon voor dat je je overal goed
wast zodat jullie proper zijn.”

De meisjes tonen veel zelfrespect: ze voelen zich niet op hun gemak om samen te
douchen en zijn weerbaar genoeg om dat te uiten.

Samen douchen hoort in de context van een sportactiviteit of kamp. Toch is het heel
normaal dat de meisjes in deze context liever met badpak aan douchen.

Meisjes van 13 jaar zitten doorgaans in hun puberteit, wat gepaard gaat met lichamelijke
veranderingen: ze krijgen borsten, oksel- en schaamhaar, hun eerste regels, enz. Door
die veranderingen kunnen ze wat onzeker of beschaamd zijn over hun lichaam. Hetzelfde
geldt voor jongens. Sommige pubers willen een tijdlang extra privacy. In die periode niet
naakt willen douchen, past dus zeker bij hun ontwikkeling.

De meisjes zijn onderling gelijkwaardig, maar niet met de leidster. Maar aangezien het
initiatief (de vraag) van de meisjes komt, is dit criterium niet doorslaggevend.

Ze stellen hun vraag vrijwillig en voelen zich niet verplicht om dit te vragen aan de leidster.

De meisjes gaan allemaal akkoord om te vragen om in badpak te douchen. Er is dus
toestemming om het te vragen.

Meisjes: “Wij willen graag douchen met ons
badpak aan. We voelen ons niet op ons gemak
als we naakt moeten douchen.”

Oké

Toestemming

DE MEISJES VAN 13 JAAR WILLEN APART DOUCHEN OF MET HUN BADPAK AAN. ZE
VERTELLEN DIT AAN DE TRAINSTER.
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EEN JONGEN RAAKT DE BORSTEN VAN EEN MEISJE AAN TIJDENS EEN
EE
GR
GROEPSKNUFFEL. HET IS NIET DE EERSTE KEER DAT DIT GEBEURT.

Niet oké

Niet oké

Context

Zelfrespect

Meisje: “Ik wil dat je stopt met in
mijn borsten te knijpen tijdens een
groepsknuffel. Het is niet de eerste keer
dat dit gebeurt. Ik heb het niet graag. Ik zal
het zeker melden aan onze trainer. Als dit
nog een keer gebeurt, dien ik een klacht in.
Begrijp je dat?”

Niet oké

Leeftijd/
ontwikkeling

Oké

Niet oké

Vrijwilligheid
Gelijkwaardigheid

Niet oké

Toestemming

Jongen: “Het spijt me
dat ik in je borsten heb geknepen.
Ik vind het gewoon fijn en spannend om
borsten aan te raken, maar ik stond er niet
bij stil dat jij dit niet leuk vindt en dat dit jou
kwetst.”

De jongen kan gevolgen ondervinden van dit gedrag. Hij kan bedreigend overkomen bij
anderen. De meisjes zullen hem vermijden en minder vertrouwen. Dit gedrag kan nadelig
zijn voor de groepssfeer.Het kan zijn dat sommige spelers de groep verlaten als dit gedrag
getolereerd wordt.

In de sport is het gebruikelijk dat een mooi doelpunt wordt gevierd met een groepsknuffel.
(Per ongeluk) intieme lichaamsdelen aanraken hoort daar uiteraard niet bij. De context is
helemaal niet in orde. Dergelijke aanrakingen en gedragingen zijn niet gepast op of naast
het sportveld. Er zijn toeschouwers en andere spelers aanwezig. De jongen kan hen
storen door dit gedrag te stellen.

Deze jongens zitten in de puberteit en zijn duidelijk nieuwsgierig naar het lichaam van het
andere geslacht. Dat is heel normaal. Ongevraagd het lichaam van anderen betasten kan
echter niet.

We kunnen ervan uitgaan dat iedereen gelijkwaardig is. Ze zijn allemaal ongeveer even
oud en maken deel uit van dezelfde groep.

Er is geen sprake van vrijwilligheid bij het meisje. De jongen moet checken of de
aanraking wel oké is door het te vragen.

Het meisje geeft duidelijk geen toestemming, ze kijkt boos.

EEN JONGEN RAAKT DE BORSTEN VAN EEN MEISJE AAN TIJDENS EEN
GROEPSKNUFFEL. HET IS NIET DE EERSTE KEER DAT DIT GEBEURT.
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TIJDENS EEN DORPSSPEL OMARMT EEN JONGEN VAN 13 ZIJN LEIDER.
TI
DE ANDERE GROEPSLEDEN STOMPEN ELKAAR AAN EN ER WORDT WAT GEGRINNIKT.

Oké
Oké
Oké
Oké
Oké

Vrijwilligheid
Gelijkwaardigheid
Leeftijd/
ontwikkeling
Context
Zelfrespect

Jongen: “Mag ik jou een
knuffel
fel geven?”

Oké

Toestemming

- Tegenover de andere jongens: “Jullie hoeven
niet zo te grinniken. Er is niets mis met
een knuffel.”

- “Hey knuffelaar! Alles oké? Als er iets
is, kan je het altijd tegen mij vertellen.”

Leider:

De jongen berokkent zichzelf geen schade met dit gedrag.

Dit gedrag hoeft niemand te storen. Als de groep er een probleem mee heeft, krijgt deze
situatie wel een gele vlag.

Anderen omarmen past bij elke leeftijd. Het gedrag is ontwikkelingsadequaat.

Het initiatief komt van de jongen, dus dit criterium weegt minder zwaar door.

Er is geen sprake van dwang of druk. De jongen omhelst zijn leider vrijwillig.

De jongen omarmt zijn leider, die hier geen probleem mee lijkt te hebben. Er is dus
toestemming. Als de leider het gedrag niet graag heeft, krijgt deze situatie een gele vlag.

TIJDENS EEN DORPSSPEL OMARMT EEN JONGEN VAN 13 ZIJN LEIDER.
DE ANDERE GROEPSLEDEN STOMPEN ELKAAR AAN EN ER WORDT WAT
GEGRINNIKT.
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EEN JONGEN VAN 13 MAAKT EEN FOTO VAN DE MEISJES ONDER DE DOUCHE EN STUURT DIE NAAR ZIJN
EE
VR
VRIENDEN. WANNEER DE MEISJES HET ONTDEKKEN, ZIJN ZE ER HELEMAAL ONDERSTEBOVEN VAN.

Niet oké
Niet oké
Niet oké
Niet oké
Niet oké

Vrijwilligheid
Gelijkwaardigheid
Leeftijd/
ontwikkeling
Context
Zelfrespect

Jongen: “Het spijt me
dat ik foto’s heb gemaakt.
Ik stond er niet bij stil en dacht
dat het een onschuldig grapje was.
Maar je hebt gelijk. Ik zorg ervoor
dat alle foto’s verdwijnen.”

De jongen kan gevolgen ondervinden van dit gedrag. De meisjes kunnen klacht indienen
en zullen hem niet snel meer vertrouwen.

(PDLOVHQVRFLDOHPHGLDKHEEHQHHQJURWHLPSDFWHQGHIRWR¶VNXQQHQHHQHLJHQOHYHQ
gaan leiden omdat ze zo snel verspreid kunnen worden.

Jongens kunnen nieuwsgierig zijn naar het andere geslacht, maar het is niet oké om te
JOXUHQRIRQJHYUDDJGIRWR¶VWHQHPHQHQGRRUWHVWXUHQ

Doordat de jongen fotomateriaal heeft van de meisjes komt hij in een machtspositie
terecht. De meisjes kunnen zich bovendien bedreigd voelen.

'HPHLVMHVZLVWHQQLHWGDWHUIRWR¶VJHPDDNW]LMQ'RRUGDWGHMRQJHQIRWRPDWHULDDOKHHIW
kan hij de meisjes chanteren.

'HMRQJHQKHHIWJHHQWRHVWHPPLQJJHYUDDJGRPIRWR¶VWHPDNHQYDQGHPHLVMHV+LMKHHIW
ze daarnaast zonder toestemming doorgestuurd.

Meisjes: “Het is
niet leuk dat jij hebt zitten
gluren en dat je foto’s gemaakt hebt. Wij
willen dat je de foto’s nu onmiddellijk wist en
dat je ervoor zorgt dat de andere foto’s die je hebt
doorgestuurd verdwijnen. We zullen het zeker melden. Je
hebt onze privacy geschonden en dat is strafbaar!
Hoe zou jij je voelen, mochten wij van jou
naaktfoto’s nemen en doorsturen naar
onze vrienden?”

Niet oké

Toestemming

EEN JONGEN VAN 13 MAAKT EEN FOTO VAN DE MEISJES ONDER DE DOUCHE EN
STUURT DIE NAAR ZIJN VRIENDEN. WANNEER DE MEISJES HET ONTDEKKEN, ZIJN
ZE ER HELEMAAL ONDERSTEBOVEN VAN.
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