
   
 

  

  

Oproep voor getuigenissen 

 

Seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport. 

Wil jij je verhaal kwijt? 

 

Wij zoeken mensen die seksueel grensoverschrijdend 

gedrag –in welke vorm dan ook– hebben ervaren in de 

sport. We willen luisteren naar hun verhaal.  

Onderzoek leert dat 17% van de jonge Vlaamse spor-

ters te maken krijgt met seksueel grensoverschrijdend 

gedrag in de sport. Dat gaat van vervelende seksuele 

opmerkingen en grapjes van een trainer of medespor-

ter, over ongewenste aanrakingen tot aanranding of 

verkrachting.  

Misschien herken je daar iets van. Misschien heb je het 

nooit eerder verteld, omdat je niet weet aan wie je je 

verhaal kan toevertrouwen. Of misschien vraag je je af 

of wat je overkomen is wel erg genoeg is, of dat men je 

wel zal begrijpen, als je het zelf niet helemaal begrijpt. 

Seksueel grensoverschrijdend gedrag in je sportomge-

ving is altijd verkeerd. Je mag je op geen enkele manier 

onveilig of onprettig voelen tijdens het sporten. Het is 

aan de sportclub om ervoor te zorgen dat dit niet kan 

gebeuren. Er moeten meer maatregelen genomen wor-

den om –ook in de sport- seksueel grensoverschrijdend 

gedrag te voorkomen.  

Wij verzamelen verhalen van getroffenen en garanderen 

hun anonimiteit en respect voor hun privacy. Geef jezelf 

een stem! Met de verzamelde informatie gaan we aan de 

slag om preventiemateriaal te ontwikkelen. Samen kun-

nen jij en wij een verschil maken op het sportveld en er 

voor zorgen dat er in de toekomst meer aandacht is voor dit probleem.  

Wil jij graag je verhaal kwijt over jouw ervaringen met seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport? Dan 

kan je geheel vrijblijvend, anoniem en met respect voor jouw privacy contact opnemen met onderzoekster 

Tine Vertommen, criminologe aan de Universiteit Antwerpen via mail (Tine.Vertommen@uantwerpen.be), 

sms of telefoon (0494 129 545). Ken je iemand met zo’n verhaal, dan help je het onderzoek verder door deze 

boodschap te delen. Bedankt! 

https://www.facebook.com/seksueelgeweldindesport/  

 

 

Deze oproep kadert in het Europees project ‘Voices for truth and dignity: Combatting sexual-

ized violence through the voices of those affected’. Het project loopt van januari 2016 tot 

juli 2018 en is gefinancierd door de Europese Unie. 
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