Het belang van de sport in het leven van een dove persoon
Is de dimensie van de sport in het leven van een dove persoon waarschijnlijk
belangrijker dan die van de horende ?
Om op deze vraag te antwoorden, zal ik het belang van de sport bij doven niet
kunnen uitleggen zonder een kort overzicht van de geschiedenis van de sport te
geven die ons zal toelaten om beter zijn belang te begrijpen.
Uitgeoefend in het begin als vrije tijd, leeft de sport de dag tijdens de 2ie helft van de
19ie eeuw met de praktijk van de riem, boksen, tennis, wielersport, enz.
Dit tijdperk valt immers met het Congres van Milaan samen met name het verbod
van de gebarentaal en zijn rampzalige gevolgen die zich volgden.
Aan het beeld van de horenden, worden dove personen van het belang van de sport
geprobeerd en wijden zich aan de praktijk van de fiets helemaal door aan de
competitie van wedloop bij de horenden deel te nemen. Ondanks hun goede
prestaties, veroorzaakte doven zogenaamd te wijten ongevallen aan hun doofheid.
Zij werden verzocht om de competitie meteen te verlaten.
Binnen de scholen, werden koersen van lichamelijke opvoeding gegeven maar
waren aan militaire opvoeding verwant - gebruikt aan een beter gedrag als
voorwendsel. De praktijk van het zwemmen verwees naar een wassen van de oren
voor een betere hoorzitting van zelfde aan een goede ademhaling voor het woord.
Aan het begin van de vorige eeuw, tegenover toenemende oralisme, kwam bijeen
doven en dat liep aan de oprichting van de haarden uit, bestaand tot onze dagen.
De tijd wachtte niet lang om aan het invoeren van de sportclubs binnen de haarden
te komen afkomstig van de grote steden waar doven hun ontplooiing kon
terugvinden.
Onder de impuls van doof Luikse, Emile Cornet, heeft een sportbond in 1922
geboren geworden en sindsdien bestaan.
Twee jaar later reeds, in 1924, overschreed de sport onze grenzen aangezien een
Belg, Antoine co-sticht met een het Frans Eugène Rubens-Alcais een internationale
bond opzetten, C.I.S.S. (Internationaal Comité van de Sport van Doven) die vandaag
onder de aanduiding wordt genoemd: I.C.S.D. (Internationaal Committee of Sports
for the Deaf).
De promotie van de sport bij doven zette zich snel aangezien aan hetzelfde jaar, in
1924 waar de dag de eerste Olympische Spelen in Parijs draaien en die ieder 4 jaar
tot onze dagen voortduren (Zomer en Winterspelen). In 1953 werden de Olympische
Spelen van de zomer bij ons in België, in Brussel toevertrouwd.
Gedurende alle deze tijd daar, werd het onderwijs door het woord gegeven en dat
zette meer dove personen ertoe aan om de ontplooiing in de sport binnen een club te
beogen. Het ledental en de clubs lieten slechts toenemen.
Het is slechts, veel later in 1960 dat de gehandicapten begonnen hun eigen Spelen
onder de huidige benaming van Paralympics te creëren.

De sport bij doven emigreerde van de grenzen van Europa in 1965 waar de Spelen
in U.S.A de internationale dimensie van de sport bij doof de zijn apotheose werden
georganiseerd die dank zij de expansie van de gebarentaal en die zijn varianten is
bereikt, van al degenen kan omvat worden die het beheersen.
Riep, dat verhinderde niet om de horenden altijd te overtuigen bezorgd om onze
doofheid door de oprichting van de hoorapparaten naar de jaren 60-70 te herstellen
en die sindsdien steeds meer geavanceerd wordt. Hun laatste uitvinding met name
implant cochléaire kan gevaar van bepaalde sporten in de praktijk opleveren.
In de jaren 80, stelde men de aanwezigheid van doven vast geïntegreerd binnen de
clubs bij de horenden. Hun doel is bijna identiek aan die van doof eeuw vroeger met
name : de ontplooiing dank zij de sport.
Dat leidt snel tot een dubbele toetreding enerzijds binnen een club horende en
anderzijds in een club voor doven. Dat wil zeggen doof geïntegreerd zich doend
toetreden tot in een club voor doven en doof in een club voor horenden.
Een zekere winst voor de sport betreft van deze dubbele toetreding:

• De sport bij doven laat een volledige ontplooiing toe dank zij de gebarentaal;

•

De sport bij de horenden maakt het mogelijk om de kwaliteit van de sport
gezien het uitgebreide aantal partners van elk niveau op te hogen.

Door deze dubbele toetreding, kan doof een zekere winst terugtrekken en dus het
niveau en ervaring aan zijn dergelijk delen.
De toetreding van een club horende kan samen aan de toetreding van een club voor
doven gebonden zijn alsmede vice versa.
Zoals elk sportorgaan, worden de clubs voor doven door een comité geregeld en zijn
aangesloten bij een bond samengesteld uit een uitvoerend comité alsmede
verschillende sportcommissies.
Deze structuur laat eveneens toe doven om zich, behalve de praktijk, in de het beleid
van ex sport te ontplooien (bvb : secretaris, vertegenwoordiger, trainer,
scheidrechter, enz).
De praktijk van de sport laat de dove jongeman toe om een identiteit te verkrijgen
dank zij de actieve aanwezigheid van een dove volwassene als sportman of
beheerder van een club of bond.
Immers is de overdracht van deze identiteit en dus van dove cultuur niet altijd
uitvoerbaar op andere gebieden zoals het beroep waar doof vaak bij de horenden
wordt geïsoleerd of geen werk heeft. Evenals in particulier waar doof voornamelijk
afkomstig van een generatie van horenden is en slechts houdt een bijkomende rol
binnen zijn familie.
De huidige problematiek :
De Sportbond van de Gehandicapten die de blinden hergroeperen, motor en hart wil
hevig doven binnen hun instantie insluiten.

Met als eerste gevolg : onze bonden déchues van hun erkenningen sinds het
invoeren van het besluit die van 2001 dateert en kunnen dus geen op de diensten
van Adeps of Bloso een beroep doen.
Ondanks alle beroep, de enige mogelijkheid die ons wordt gegeven is zich binnen
hun bond met de voornaamste gevolgen te integreren :
* Doven zal onmiddellijk binnen een cel (physiek) samengesteld uit motoren
personen en blinden ingesloten worden.
* De vergaderingen zullen per rechtstreeks contact niet mogelijk zijn aangezien
niemand van deze bond de gebarentaal kent. Een tolk zal elke keer noodzakelijk
zijn.
* Het belang van de vergadering zal minder zijn aangezien de punten betreffende de
andere handicaps ons niet en vice versa betreffen.
* Doven zal geleidelijk aan een rol gewijd worden die in het beleid van deze bond, bij
gebrek aan mededeling is verminderd.
* enz.
Kortom zal de sport van doven door de horenden ten koste van doven naar het
voorbeeld van de gebarentaal beheerd worden, gedrukt op een eeuw vroeger.
Doet onze geschiedenis niet dat herhalen ?
Behalve zijn weldaden (sociale vector, gezondheid, enz), was de sport bij doven het
enige gebied dat het mogelijk heeft gemaakt om tot de bescherming van de
gebarentaal bij te dragen.

