Goalball Clinic PI Tilburg:
(Bron: Nieuwsbrief PI Tilburg)
Op woensdag 13-06-2012 en 27-06-2012 had het Interne Bijstands Team van de
penitentiaire inrichting te Tilburg op hun teamdagen kennis kunnen maken met de sport
goalball.
Goalball vereniging Waalwijk had 6 blinden en slechtzienden en 2 begeleiders afgevaardigd
om een clinic en minitoernooi te verzorgen. De organisatie lag in handen van William Vugts
(piw’er Unit C). William is trainer/coach van goalballvereniging Waalwijk. Het thema van de
teamdagen was: “blind vertrouwen”. Het behoeft weinig uitleg dat goalball goed aansluit bij
dit thema. Bij een inzet op het werk dienen IBT’ers ook blindelings op elkaar te vertrouwen,
taakgerichtheid en communicatie zijn hierin erg belangrijk. Zo ook bij Goalball. Goalball is
een fysieke sport waarbij je deze competenties als team moet uitvoeren. Het is dus per
definitie erg geschikt voor teambuilding.
Beide dagen waren er ruim 20 IBT’ers aanwezig. Na een korte demonstratie en uitleg over
de regels werd er gestart met het minitoernooi. Alle deelnemers kregen
beschermingsmiddelen. Zo kreeg iedereen een speciale geblindeerde bril die tevens enige
bescherming biedt als de bal onverwacht in het gezicht komt (uiteraard niet de bedoeling).
Ook knie en elleboogbescherming werd uitgedeeld. Daarnaast kregen de mannen een tok en
de vrouwen borstbescherming. Deze bescherming is noodzakelijk daar de bal 1,25 kilo weegt
en deze met een behoorlijke snelheid op je af komt.
Er werden per dag 8 teams gemaakt die onderling konden strijden om de eerste plaats.
6 teams van het IBT en 2 teams bestaande uit blinden/ slechtzienden van goalball vereniging
Waalwijk. Er werden 2 zalen gebruikt die geheel opgebouwd waren met doelen en tastlijnen.
In iedere zaal werd door 4 teams gestreden. De wedstrijden duurden 10 minuten. De teams
die niet speelden assisteerden tijdens het spel. Tussen de wedstrijden door hadden de teams
5 minuten de tijd om de spullen (bril, bescherming) over te dragen aan de andere teams. De
wedstrijden moesten een winnaar op leveren, bij een gelijke stand werd de wedstrijd beslist
door een golden goal middels een penalty (reeks). Tijdens de poulefase speelden de teams
in een vaste zaal. De beslissingswedstrijden (1e t/m 8e plaats werden gekruist, zaal 1 tegen
zaal 2) Uitgangspunt was het aantal punten, daarna het onderlinge resultaat, dan het
doelsaldo.
De spelers begonnen zeer fanatiek. “Blindelings sporten”, ga er maar aan staan. Zo
reageerde iedereen op verschillende wijze. Sommigen speelden alsof ze het vaker hadden
gedaan en anderen hadden wat tijd nodig om te wennen. Het was in ieder geval duidelijk
dat iedereen zijn best deed. Het bleek lastig om de ervaren blinde goalball spelers te
verslaan. Ondanks het verschil in ervaring gaven de IBT’ers heel goed partij. Uiteindelijk
speelden de teams van goalball vereniging Waalwijk de finale. De organisatie had hier ook
gedeeltelijk op gehoopt om zodoende een mooie demonstratie als afsluiting te kunnen
geven. Zodoende kon men zien hoe er op niveau gespeeld kan worden.

De IBT’ers waren allemaal onder de indruk van de sport Goalball. Echter waren zij niet de
enigen die onder de indruk waren. Ook de ervaren goalballers en de begeleiders waren
onder de indruk van de prestaties van de IBT’ers en het complex waar het gegeven werd. Ze
komen dan ook niet dagelijks in de bajes. We willen dan ook alle deelnemers en betrokkenen
bedanken voor deze geslaagde dagen. Wellicht zet het anderen op het idee om ook kennis
te maken met deze sport.
Groetjes, William Vugts
senior penitentiair inrichtingswerker
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