
Wat bezielt ze…?

Onderzoek naar de drijfveren en bezieling van 
atleten met een disabilitie en hun extreme 
sport en de invloed hiervan op inclusie.



Wat bezielt mij…?

• In 1998…

• Sontag: Ziekte als metafoor

• Kool:  Helden en martelaars



Wat bezielt ze…

Onderzoek naar de drijfveren en bezieling van atleten met een 
disabilitie en hun extreme sport en de invloed hiervan op inclusie.

Sailors with (Dis)Abilities: Martelaar of Held



Drijfveren en Bezieling

• Drijfveer: kan gezien worden als de motivatie of de prikkel om door te gaan 
en een doel te bereiken, hoe moeilijk het ook is om dat te doen. Een 
drijfveer is dus datgene wat iemand beweegt om door te zetten (ency)

• Bezieling: sterke inspiratie waarmee je iets maakt of doet en het de        

motivering voor de ander kan ingeven (ency)

Waaruit ontstaat de motivatie  en wat is “dat” waardoor het een motivering 
voor de ander  wordt?



Wat drijft en bezielt hen? 



De vraagstelling

Hoe zijn bezieling en drijfveren van atleten met 
een disability/ beperking van invloed op het 
beoefenen van hun extreme sport. En levert deze 
extreme sportbeoefening een bijdrage aan 
inclusie?



Paralympiërs: extreme          
sporters?



De definitie-kwestie 

Sport: 

“Alle vormen van fysieke activiteit die door middel van  informele of
georganiseerde deelname, gericht zijn op het uiten of verbeteren van 
fysieke fitheid en mentaal welzijn, het aangaan van sociale relaties of
het behalen van resultaten in competities op alle niveaus”.

Raad van Europa The European Sport Charter (2001) 

• Extreme sport?



In een rolstoel naar de Noordpool 
of Antartica…
Extreem?



Extreem

• Defining extreme sports : conceptions
and misconcepetions (Cohen, R.)

Een extreme sport is “een (overwegend) 
competitieve (vergelijkende of zelfevaluerende ) 
activiteit waarbij de deelnemer wordt blootgesteld 
aan natuurlijke of ongebruikelijke fysieke en 
mentale uitdagingen zoals snelheid, lengte, diepte 
of natuurlijke krachten. Een mislukte performance/ 
uitvoering resulteert waarschijnlijk in ernstig letsel 
of de dood van een deelnemer, in tegenstelling tot 
niet-extreme sporten.



Extreem?

https://www.bbc.com/news/av/uk-england-hampshire-53648989


Extreme sporten?

• Boccia

https://www.youtube.com/watch?v=ypKKOdjGa48

• Onderzoek Tieme Verlinde : “Schaken bevordert emancipatie van 
mensen met een beperking”

(promotor Geert van Hove)

https://www.youtube.com/watch?v=ypKKOdjGa48


Uw hulp graag

Wat beschouwd u als een extreme sport beoefend door atleten met

een beperking?


