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7.. De club 
Formeell georganiseerd ruimtegebruik 

7.11 Inleiding 
Jongerenn kunnen zich vandaag de dag aanmelden bij talloze vrijetijdsclubs. In vergelijking 

mett vroeger is er sprake van grote diversiteit. Of men bezoekt een georganiseerd 

evenement.. Naast de meer 'traditionele' clubs, zoals voetbal-, tennis- en 

muziekverenigingen,, zijn er jeugdtheaters en jeugdcircussen, kooklessen, kartclubs, 

paintball-- en lasergame-activiteiten. 

Vann iedere grote stad in Nederland verschijnt sinds een aantal jaren een 'Kidsgids', 

waarinn ruime aandacht wordt geschonken aan de vrijetijdsmogelijkheden die de stad te 

biedenn heeft. Hoewel deze gids voornamelijk gericht is op jongere kinderen en hun ouders, 

staatt er ook voor jongeren ouder dan 12 jaar een aantal activiteiten in vermeld. Op het 

internett zijn specifieke jeugdsites met informatie over evenementen in de buurt en 

daarbuiten. . 

Bepalendd voor de participatie van jongeren in formeel georganiseerde 

vrijetijdsactiviteitenn is het besteedbaar inkomen van ouders en jongeren. Het is duidelijk 

datt de financiële middelen in vergelijking met vroegere tijden ruimer zijn. 

Hett beeld ontstaat dat de vergroting van zowel het aanbod als het budget ertoe hebben 

geleidd dat kinderen en jongeren in de Westerse samenleving steeds meer tijd spenderen aan 

professioneel,, door volwassenen geleide, vrijetijdsactiviteiten en dat er steeds minder tijd 

overr is voor spontane ongeorganiseerde activiteiten in openbare ruimten, zoals de straat 

(vgl.. Broenink & Fooien, 1999; Zeijl, 2000). 
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Ookk is in hoofdstuk 3 de relatie gelegd tussen de institutionalisering van de naschoolse 

tijdsbestedingg van met name jonge kinderen en een 'risicosamenleving'. Onderzoek laat 

zienn dat de bezorgdheid van ouders ertoe bijdraagt dat kinderen in vergelijking met vroeger 

meerr tijd besteden in vrijetijdsclubs en andere speciaal ontworpen jeugddomeinen, zoals 

pretparkenn (zie hoofdstuk 3). 

Iss dit beeld ook van toepassing op het dagelijks leven van jongeren? Biedt de club in de 

ogenn van ouders een veilige omgeving, waarbinnen jongeren op afstand van de eigen 

ouderss veilig kunnen doorgroeien tot zelfstandige individuen? Dit hoofdstuk wil op deze 

vragenn een antwoord geven. 

Jongerenn zijn echter geen kinderen. Zowel uit-en-thuizers als beschermden worden 

gekenmerktt door een bepaalde mate van planning en toezicht, tóch valt slechts een kleine 

groepp veertien- en vijftienjarigen te typeren als planners (zie hoofdstuk S). De naschoolse 

tijdsbestedingg van slechts een beperkte groep heeft dus als kenmerk een grote hoeveelheid 

formelee tijd en een omvangrijke tijdruimtelijke organisatie. Dit beeld komt overeen met 

onderzoekk dat laat zien, dat tijdens de middelbare schoolperiode de aandacht van jongeren 

verschuiftt van formeel georganiseerde naar informele activiteiten . De leeftijd van dertien 

inn een survey-onderzoek onder 10- tot en met 15-jarigen (Zeijl, 2000), of veertien in een 

'kwalitatieff  onderzoek onder 13- tot en met 16-jarigen (McMeeking & Purkayastha, 

199S),, wordt als overgangsfase aangeduid. 

Alss ouders inderdaad ook voor jongeren georganiseerde activiteiten veilig vinden en 

geschiktt om de ontwikkeling te bevorderen, dan wordt de wijze waarop ouders de club als 

veiligg ervaren juist van belang op het moment dat de vrije tijd van hun kinderen 

informatiseertt of dreigt te informaliseren. Dit moment leent zich ook om te kijken naar de 

machtsverhoudingg tussen jongeren en ouders binnen het gezin. Hoewel in hoofdstuk 3 is 

betoogdd dat jongeren in vergelijking met vroeger een grotere keuzevrijheid en meer 

zeggenschapp hebben, dient men zich tegelijk af te vragen hoe zelfstandig hun keuzes in de 

dagelijksee praktijk gemaakt worden. Welke speelruimte hebben zij bij het maken van 

keuzess wat betreft georganiseerde activiteiten? In hoeverre en op welke wijze ervaren zij 

invloedd van hun ouders op dit gebied? 

Hett onderzoek dat er ligt, is niet eenduidig in haar conclusies omtrent de machtspositie 

vann ouders (en jongeren) in het formeel georganiseerde vrijetijdsleven (zie ook hoofdstuk 

3).. Enerzijds wijst onderzoek uit Groot-Brittannië en de Verenigde Staten op het belang 

vann ouders in het beslissingsproces en als 'leisure facilitators' (Hultsman, 1993a; Howard & 

Madrigal,, 1990; McMeeking & Purkayastha, 1995), anderzijds concludeert Zeijl (2000) in 

eenn onderzoek onder Nederlandse jongeren dat de invloed van ouders beperkt is. 

Inn dit hoofdstuk beargumenteer ik dat ouders formeel georganiseerde activiteiten inderdaad 

alss veilig construeren voor hun kinderen. Het feit dat de activiteiten in tijd en ruimte 

afgebakendd zijn is hierbij essentieel. De focus in het hierna volgende is zowel gericht op de 

keuzess en voorkeuren van jongeren als op de invloed van ouders op het tijdruimtelijk 

handelenn van de jongeren. 

1999 Wel moet bedacht worden dat baantjes en huishoudelijke taken kunnen bijdragen aan een organisatie van de 
naschoolsee tijdsbesteding. 
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Allereerstt beschouw ik het verschijnsel georganiseerde tijd en ruimte in het leven van 

jongerenn nader. Aan de hand van literatuur wordt een beeld geschetst van het belang van 

dee vrijetijdsclub als alledaags verschijnsel en sociaalruimteUjk instituut. Ten tweede wordt 

dee betekenis van georganiseerde tijd en ruimte in de onderscheiden profielen belicht (par. 

7.2).. In paragraaf 7.3 vormt het verzamelde materiaal uit de interviews, dagboekjes en 

enquêtes,, de basis voor het beeld van de club dat daaruit naar voren komt. De wijze, 

waaropp jongeren in hun verhalen de club en daarmee zichzelf neerzetten, staat centraal. 

Doorr dagelijkse handelingen - in dit hoofdstuk: formeel georganiseerde activiteiten — 

wordenn veiligheid én avontuur gecreëerd. De club is voor ouders een belangrijke omgeving 

voorr de ervaring van (on)veiligheid met betrekking tot hun kinderen. Het perspectief van 

ouderss wordt in paragraaf 7.4 beschreven. In paragraaf 7.S ligt de nadruk op de interactie 

tussenn ouders en kinderen. Ouders beïnvloeden op verschillende manieren de 

clubpraktijkenn van jongeren, maar bok de positie van jongeren als actief handelende 

individuenn met eigen leefstijloriëntaties en eigen keuzes moet benadrukt worden. 

Samenvattendee conclusies volgen tot slot in paragraaf 7.6. 

7.22 De club als alledaags e plaats 
'Dee club' staat in dit hoofdstuk voor een scala aan geïnstitutionaliseerde omgevingen 

waarinn formeel georganiseerde activiteiten onder toezicht van volwassenen plaatsvinden. 

Formeell  georganiseerde activiteiten zijn georganiseerde activiteiten die structureel, 

bijvoorbeeldd wekelijks, onder toezicht van volwassenen in een institutionele en formele 

contextt plaatsvinden (vgl. Zeijl & Du Bois-Reymond, 1998)200. In geografisch opzicht is het 

interessant,, dat voor de activiteiten afspraken nodig zijn die in tijd en ruimte zijn vastgelegd 

enn daardoor het tijdruimtelijk handelen van jongeren structureren. Veel formeel 

georganiseerdee activiteiten geven de naschoolse tijdsbesteding een in hoge mate gefixeerd 

karakter. . 

Dee gesprekken met jongeren maken echter al snel duidelijk dat er behalve de afspraken 

inn verenigingsverband meer activiteiten zijn die een structurerend effect hebben op de 

sociaalruimtelijkk netwerken. Baantjes - de eigen krantenwijk — en de dagelijkse zorg voor 

dierenn — de verzorgpony — zijn voorbeelden daarvan. Ook deze activiteiten worden 

gekenmerktt door organisatie. De plaatsen waar de activiteiten zich afspelen, zijn divers en 

verschillenn wat betreft het publiek-private karakter. Er is niet altijd sprake van direct 

toezichtt van volwassenen. Krantenlopen is wat dit betreft een goed voorbeeld. Een 

krantenwijkk brengt de verplichting met zich mee op gezette tijden de krant rond te 

brengen,, maar vindt plaats in het openbare domein zonder direct toezicht van volwassenen. 

Beidee vormen van georganiseerd tijdruimtelijk handelen worden in dit hoofdstuk 

besproken.. Ze komen voornamelijk voor in het profiel van de planners. Grofweg zijn de 

kenmerkenn van georganiseerde activiteiten: gestructureerd in ruimte, tijd en doel, 

(toezichtt van volwassenen), (regie in handen van volwassenen), vaak verplichtend en er 

kunnenn kosten verbonden zijn aan deelname. 

2000 Ik benadruk hier de formele context. Activiteiten thuis zijn, zo zou je kunnen zeggen, geïnstitutionaliseerd. 
Activiteitenn in het huis kunnen echter tegelijk getypeerd worden door het informele karakter. 

205 5 
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7.2.11 Verlie s aan spontaniteit , voll e agenda' s en veilig e leertij d 
Inn de inleiding refereer ik aan het idee dat formeel georganiseerde afspraken in clubverband 

hett vrijetijdsleven van jongeren dusdanig structuren dat er geen of weinig tijd overblijft 

voorr spontane informele afspraken in de eigen buurt. Deze constatering suggereert dat de 

verminderingg van informele activiteiten in de openbare ruimte een verlies is (zie bijv. 

Sibley,, 1995; Stichting Kinderen Voorrang!, 1998; Valentine & McKendrick, 1997). 

Behalvee op dit betreurde verlies aan spontane informele activiteiten, wil ik op een 

ontwikkeling,, die hiermee verbonden is, wijzen. De frequente participatie in vrijetijdsclubs 

kann ertoe leiden, dat de vrije tijd van jeugdigen vol en volstrekt voorgeprogrammeerd 

raakt,, wat kan leiden tot 'leisure stress' onder tieners. 'Agendageneratie', 

'vrijetijdsmanagers'' (Zeijl, 2000), 'managers in de dop' (Torrance, 1998) en 

'achterbankgeneratie'' (Karsten, 1995) zijn begrippen, die in wetenschappelijke publicaties, 

maarr ook in de media, gebruikt worden om te verwijzen naar dit verschijnsel van 

overbezettee kinderen en tieners . 

Anderzijdss leeft ook het idee dat georganiseerde vrijetijdsactiviteiten gunstig zijn voor 

hett ontwikkelen van belangrijke vaardigheden en sociale competenties. Jongeren leren 

binnenn de context van een risicocultuur onafhankelijk eigen keuzes te maken en 

verschillendee activiteiten te plannen. Zeijl (2000, p. 127) beschrijft dat: "Childhood and 

youthh sociologists have indicated that, with the rise of modern learning societies in 

conjunctionn with the recent demand for lifelong learning, leisure time is increasingly 

viewedd as learning time. The dividing line between schooling and leisure is fading." 

Projecten,, gericht op 'naschoolse opvang', 'tienerclubs', 'verlengde schooldag' en de 

'bredee school' getuigen van de visie van de vrije tijd als leertijd. Verschillende scholen in 

Nederlandd hebben een verlengde schooldag. Jongeren hebben de mogelijkheid mee te doen 

aann vrijetijdsactiviteiten onder toezicht van volwassenen. In deze zin vormen bijvoorbeeld 

tienerclubss en de naschoolse opvang voor jongere kinderen een link tussen school en vrije 

tijd.. Naast de schooltaken wordt ook 'nuttige' vrijetijdsbesteding beschouwd als 

belangrijkee leerervaring (vgl. Zeijl, 2000). 

Tenn slotte kunnen veiligheidsoverwegingen ten grondslag liggen aan een positieve 

waarderingg van georganiseerd tijdruimtelijk handelen. De angst voor het publieke domein 

betekentt dat ouders in ieder geval jongere kinderen aanmoedigen tijd door te brengen in 

vrijetijdsclubss (zie hoofdstuk 3). 

7.2.22 Planner s én.. . 
Dee club is een algemeen en wijdverbreid instituut in de Westerse samenleving. Niet alleen 

voorr de planners, maar ook voor de beschermden en uit-en-thuizers is het een bekend 

instituutt in de alledaagse leefomgeving. Op basis van de interviews en dagboekjes kan 

gezegdd worden dat de grote meerderheid van de veertien- en vijftienjarigen ongeveer twee 

clubafsprakenn per week heeft (vgl. Zeijl, 2000). 

2011 Onlangs is door de rijksoverheid een campagne gestart waarin onder andere door televisiespotjes het 
fenomeenn 'agendageneratie' als probleem wordt aangekaart. 
2022 "However specific unorganised activities, in particular "cultural activities", are also presumed to contribute 
tott the acquisition of social and cultural capital, which is relevant to children's future lives." (Zeijl, 2000, p. 
127). . 

206 6 
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Dee resultaten van het enquêteonderzoek laten zien dat tachtig procent van de jongeren 

li dd is van één of meer vrijetijdsverenigingen (zie tabel 7.2). Dit percentage is voor deze 

leeftijdsgroepp relatief hoog (Lieberg, 1997; Zeijl, 2000). Karsten et al. (1998) echter, 

komenn in een onderzoek in Groningen naar tijdruimtelijk handelen van kinderen tot 12 jaar 

tott vergelijkbare resultaten. 

Wellichtt kan de verklaring voor het hoge percentage gevonden worden in het geringe 

aandeell  allochtonen in de bevolkingssamenstelling van Groningen in vergelijking met het 

westenn van Nederland. Allochtonen zijn minder vaak lid van vrijetijdsverenigingen dan 

autochtonee Nederlanders (Crok et al., 2002; Gerritsen, et al., 2002; Wiggers et al., 

1996).. Het hebben van een lidmaatschap betekent overigens niet dat er ook automatisch 

sprakee is van wekelijkse clubafspraken. 

Watt lidmaatschap en sociale identiteit betreft tot slot, kan vermeld worden dat 

naarmatee het opleidingsniveau van de jongere toeneemt, hij/zij vaker lid is van een 

verenigingg (zie tabel 7.1). Tussen jongens en meisjes zijn wat dit betreft geen verschillen 

zichtbaar. . 

Tabell  7.1 Lidmaatschappen sport- en hobbyclubs naar opleiding (N=441) 

N N 
Well lidmaatschap 111 
Geenn lidmaatschap 49 
Totaal****** 160 

Vmbo o 
% % 

69,4 4 
30,6 6 
100 0 

Havo o 
NN % 

1177 80,7 
288 19,3 

1455 100 
Chi-kwadraatt toets: * p>.05S.l; * * p<.05 >.01; * * * p^ .01 >.005; * * * * pS.005>.001; * * * * * 

Tabell  7.2 Aantal lidmaatschappen sport- en hobbyclubs (N=441) 

Geenn clublidmaatschap 
Lidd van 1 club 
Lidd van 2 clubs 
Lidd van 3 clubs 
Lidd van 4 clubs 

N N 
9 0 * * 
202 2 

92 2 
30 0 

8 8 

Vwo o 
NN % 

1211 89,6 
144 10,4 

1355 100 
pS.001. . 

Totaal l 
NN % 

3499 79,3 
911 20,7 

4400 100 

u u 21,4 4 
48,1 1 
21,4 4 

7,1 1 
1,9 9 

** Resultaten zijn gebaseerd op andere variabelen dan de variabele in tabel 7.1 daarom is N niet identiek. 

Verderr zijn er verschillen zichtbaar in het aantal clubs waarvan men lid is. Ten eerste is 

err al een groep (21,4 procent) jongeren die van geen enkele club lid zijn. Deze groep valt 

grofwegg samen met die van de binnenjongeren en pleiners. 

Tenn tweede is er een grote groep die van één of twee clubs lid is (respectievelijk 48,1 

enn 21,4 procent van alle jongeren). Voor een deel van deze groep kan men ervan uitgaan 

datt de in tijd en ruimte vastgelegde afspraken hun tijdsbesteding in zekere mate 

structureren.. Een lidmaatschap van én een muziekvereniging én een sportclub betekent al 

gauww drie afspraken per week. Uit tabel 7.5 blijk t dat een groot deel van de 

lidmaatschappenn sportclubs betreft. Dit betekent naast een doordeweekse training, in veel 

gevallenn in het weekend een wedstrijd. Bovendien laat onderzoek van Zeijl (2000) zien dat 

wedstrijdenn een belangrijkere rol spelen op veertien- en vijftienjarige leeftijd dan op 

jongeree leeftijd. De profielen van de uit-en-thuizers en beschermden omvatten deze 
203 3 

groepp . 

2033 Ook planners die zich zeer serieus toeleggen op één of twee hobby's en daarnaast andere georganiseerde 
activiteitenn hebben, kunnen hiertussen zitten. 

207 7 
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Tenn derde is er een groep — een kleine tien procent van alle jongeren — die van drie of 

meerr clubs lid is. Dit betreft met name jongeren die naar het vwo gaan en meiden zijn 

hierinn oververtegenwoordigd. De planners behoren hiertoe. 

Tabell  7.3 Aantal lidmaatschappen naar opleiding {N=441) 

Vmbo o 
NN % N 

Geenn lid 50 32,7 27 
Lidd 1 club 77 50,3 69 
Lidd 2 clubs 20 13,1 36 
Lidd 3 of meer clubs 36 3,9 8 
Totaal****** 153 100 140 

Havo o 

19,33 13 
49,33 56 
25,77 34 

5,77 24 
1000 127 

Vwo o 

10,2 2 
44,1 1 
26,8 8 
18,9 9 
100 0 

Totaal l 
NN $6 

900 21,4 
2022 48,1 

900 21,4 
388 9,0 

4200 100 
Chi-kwadraatt toets: * p>.05S.l; * * p£.05 >.01; * * * pS .01 >.005; * * * * p<.005>.001; * * * * * p<.001. 

Tabell  7.4 Lidmaatschappen sport- en hobbyclubs naar sekse (N=441) 

N N 
Geenn lid 40 
Lidd 1 club 104 
Lidd 2 clubs 37 
Lidd 3 of meer clubs 11 
Totaal*** 192 

Jongen n 
%% N 

20,88 49 
54.22 97 
19.33 53 

5,77 27 
1000 226 

Meisje e 
% % 

21,7 7 
42,9 9 
23,5 5 
11,9 9 
100 0 

Totaal l 
NN % 

899 21,3 
2011 48,1 

900 21,5 
388 9,1 

4188 100 
Chi-kwadraatt toets: * p>.05S.l; * * pS.05 >.01; * * * p< .01 >.005; * * * * p<.005>.001; * * * * * p<.001. 

7.2.33 Clublldmaatscha p en verschille n naar sociaal-economisch e statu s en seks e 
Uitt de profielen blijk t al dat jongeren met een lagere sociaal-economische status vaker tot 

dee groepen zelfstandige pleiners en binnenjongeren behoren en dat middenklasse en 

hogere-middenklassee groepen vaker aan de profielen van de beschermden, uit-en-diuizers 

enn planners voldoen. Deze worden gekenmerkt door het hebben van verschillende formeel 

georganiseerdee activiteiten en van lidmaatschappen. Ik wil hier echter aan de hand van 

enquêteresultatenn een duidelijker beeld schetsen van de verschillen naar klasse en sekse in 

clubparticipatie. . 

Watt betreft de frequentie van clubactiviteiten en het aantal lidmaatschappen zijn in dit 

onderzoekk niet zeer opvallende verschillen zichtbaar tussen jongens en meisjes. Meisjes 

lijkenn iets vaker van meerdere clubs lid te zijn dan jongens. Verder blijk t uit het onderzoek 

vann Zeijl (2000) dat jongens vaker in het weekend een afspraak hebben dan meisjes. Dit 

houdtt verband met de uiteenlopende voorkeur voor bepaalde vrijetijdsactiviteiten van 

jongenss en meisjes. Jongens houden zich meer bezig met sport, terwijl meisjes vaker lid 

zijnn van andersoortige clubs, bijvoorbeeld dans en drama. Dat sportclubs 

competitiewedstrijdenn hebben in het weekend verklaart het verschil tussen jongens en 

meisjess wat het aantal afspraken in het weekend betreft (Zeijl, 2000). 

Menn kan niet zeggen dat sekseverschillen verdwenen zijn. Er is in elk geval sprake van 

eenn verschil tussen jongens en meisjes waar het aankomt op het soort club waar men lid van 

is.. Over het algemeen genomen zijn sportclubs favoriet onder jongeren. Voetbal staat 

nummerr één, gevolgd door tennis en paardrijden. Voor participatie aan een aantal 

sportclubss geldt een sterke scheidslijn tussen de seksen. Terwijl voetbal bijvoorbeeld 

voorall  door jongens wordt beoefend, zijn het vooral de meisjes die paardrijden (zie tabel 

7.S). . 

Ookk als de sociaal-economische status in ogenschouw wordt genomen, zijn er 

verschillenn waar te nemen in oriëntatie op sport- en hobbyclubs. Jongens en meisjes die 

208 8 
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eenn hogere opleiding volgen, zijn bijvoorbeeld vaker lid van tennisverenigingen dan andere 
groepen.. Lidmaatschap van een voetbalclub komt in alle milieus voor (zie tabel 7.6). In de 
categoriee overige sporten tot slot, bevinden zich meer hoger opgeleide jongeren. Deze 
categoriee bestaat uit sporten als klimmen, hockey, zwemmen, korfbal, vechtsporten en 
schaatsen. . 

Ookk bij lidmaatschappen van niet-sportclubs, zijn verschillen naar sekse en sociaal-
economischee status zichtbaar. Muziek en dans zijn favoriet onder jongeren. Toch zijn het 
voornamelijkk jongeren die een hogere opleiding genieten, die lid zijn van dans- en 
muziekverenigingg (zie tabel 7.6). Waar het de dansclub betreft zijn het bovendien bijna 
uitsluitendd meisjes (zie tabel 7.5). 

Tabell  7.5 Aantal en percentage van jongens en meisjes dat lid is naar soort sport- en hobbyclubs 
(N=441) ) 

Jongenss Meisjes TotaaT 
Fii 55 R K R ST 

Voetbal**** **  75 36,8 16 6,8 91 20,7 
Dansen******  4 2,0 28 11,9 32 7,3 
Paardrijden******  1 0,5 35 14,9 36 8,2 
Tenniss 23 11,3 16 6,8 39 8,9 
Muziekless 23 11,3 38 16,2 61 13,9 
Gym*** **  3 1,5 17 7,2 20 4,6 
Jeugdclubb 7 3,4 17 7,2 24 5,5 
Overigee sport 51 25,0 76 32,3 127 28,9 
Overigee resyalgemeen 21 10,3 31 13,2 52 11.8 
Chi-kwadraatt toets: * p>.05£.l; * * pS.05 >.01; * * * pS .01 >.005; * * * * p£.005>.001; * * * * * p£.001. 

Tabell  7.6 Aantal en percentage vmbo-leerlingen en havo/vwo-leerlingen dat lid is naar soort sport- en 
hobbyclubss (N=441) 

Voetbal l 
Dansen**** * 
Paardrijden n 
Tennis** * 
Muziekles** * 
Gym m 
Jeugdclub b 
Overigee sport** 
Overigee rest/algemeen 
Chi-kwadraatt toets: * p>.05£.l; * * p<.05 >.01; * * * p< .01 >.005; * * * * pS.005>.001; * * * * * p£.001. 

7.2.44 Woonomgeving en de club 
Alvorenss dieper in te gaan op de ruimtelijke context van de formeel georganiseerde — in 
tijdd en ruimte vastgelegde - activiteiten is het van belang kort stil te staan bij de ruimtelijke 
spreidingg van clubs over het onderzoeksgebied. De spreiding over de geselecteerde 
woonomgevingenn is niet gelijkmatig. 

Hett grootste aantal clubs en de grootste diversiteit aan clubs zijn in de stad Groningen. 
Daarnaastt kent het dorp Leek een concentratie van vrijetijdsorganisaties. Dit geldt ook 
voorr Roden, een van de grotere plaatsen in de omgeving van Leek. De dorpen rond Leek 
hebbenn niet veel meer dan een eigen voetbalvereniging. Het is ook duidelijk dat de 
keuzemogelijkhedenn van jongeren tussen verschillende activiteiten op het platteland en in 
Leekk beperkt is in vergelijking met de keuze van jongeren in Groningen. De jongeren in de 
omgevingg van Leek doen, als ze sporten, grofweg aan voetbal, korfbal, fitness, of 
paardrijden.. In de interviews die in Groningen afgenomen zijn, zijn veel meer sporten aan 
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dee orde gekomen. Ook hockey, schaatsen, skaten, surfen, zeilen, zwemmen, basketbal, 

klimmenn en zelfverdediging zijn daarin bijvoorbeeld genoemd. 

Well  moet hierbij opgemerkt worden dat ook in de stad Groningen sportcomplexen 

niett in de directe nabijheid van de woning gesitueerd zijn. Sportparken bevinden zich aan 

dee randen van het stedelijk gebied. Kortom, door deze geografische spreiding van clubs is — 

gelett op de beperkte mobiliteit van jongeren - niet iedere club voor elke jongere even 

bereikbaar.. In deze zin kan de woonomgeving van de jongere het tijdruimtelijk handelen 

beïnvloeden. . 

7.33 De betekenis van de club voor jongeren 
Estherr is een echte planner (zie hoofdstuk 5). Drie a vier keer in de week heeft ze 

hockeytraining,, in het weekend is er een hockeywedstrijd en gaat ze naar paardrijles. Ze 

heeftt een eigen pony, zodat ze ook in de resterende uurtjes kan paardrijden. Verder speelt 

zee graag piano. De pianolessen heeft ze dit jaar laten vallen, omdat schooltaken meer beslag 

opp de naschoolse tijd gingen leggen. Hier volgt een fragment, waarin ze vertelt hoe haar 

weekk eruitziet: 

/:: Kun je vertellen wat je zoal in je vrije tijd doet? 

Esther-.Esther-. Eigenlijk doe ik heel weinig, nou ja, weinig, ik hockey veel en ik rijd paard en maak huiswerk. 
Datt is eigenlijk wat ik veel doe. Voor hockey train ik drie a vier keer per week, [en nog] de wedstrijd erbij 
enn ik rijdd zoveel mogelijk paard als er tijd over is. Als ik niet hoef te hockeyen of ik heb gewoon nog tijd 
over,, dan ga ik paardrijden. Tussendoor moet ik ook nog huiswerk maken. 

/:: Maar drie a vier keer hockeyen, dat is niet iets wat iedereen zo doet. 

Esther:Esther: Nee, dat klopt. Het is best wel vermoeiend, maar ik vind het leuk. 

(...) ) 

1:1: Zou je kunnen beschrijven hoe een gemiddelde week van jou eruit ziet? Van de ochtend tot de avond. 
Waarr je heen gaat, welk vervoersmiddel je gebruikt, met wie je er naartoe gaat, dat soort dingen. 

Esther:Esther: 's Ochtends fiets ik alleen naar school, dat is een paar minuutjes. Ik heb ongeveer vijfendertig uur 
less in de week. Maandag heb ik zeven uur en dan ben ik om kwart over drie vrij , dan ben ik meestal om 
halfvierr wel thuis, en dan heb ik om vijf uur training van Noord en dan van tevoren maak ik wat huiswerk. 
Omm zeven uur ben ik klaar, om kwart over zeven, halfacht vertrek ik ongeveer daar, dan ben ik om kwart 
voorr acht thuis, dan eten en nog wat huiswerk maken. Dinsdag ga ik weer 's ochtends op de fiets naar 
schooll  en dan ben ik om kwart over drie ongeveer vrij . Om halfzes heb ik hockeytraining en van tevoren 
huiswerkk maken enzo. Om zeven uur ben ik klaar en dan ben ik ongeveer om halfacht thuis. Dan eten en 
huiswerkk maken weer. Woensdag tot vier uur school en als ik thuis kom ga ik huiswerk maken en dan 
paardrijden.. Als ik thuis kom, dan is het meestal wel vrij laat, dan moet ik weer huiswerk maken. 
Donderdagg heb ik tot halfdrie school. Dan ga ik naar huis, huiswerk maken en dan weer paardrijden, dan 
komm ik weer thuis, eten en huiswerk maken. Vrijdag ben ik om kwart over drie vrij en dat is tot en met de 
kerstvakantiee ofzo en daarna ben ik om kwart over één vrij op vrijdag, want dan hebben we geen 
handvaardigheidd meer. Dan [nu, voor de kerstvakantie] ben ik om kwart over drie vrij en dan moet ik om 
halfzess trainen en tot zeven uur en dan meestal televisie kijken ofzo, niet zoveel bijzonders. Zaterdag ga ik 
meestall  hockeyen, dan is er een wedstrijd en die tijden zijn natuurlijk altijd verschillend en als het erbij lukt 
dann ga ik ook nog paardrijden. Zondagochtend dan heb ik paardrijles en 's middags meestal huiswerk 
maken.. Dat is de week ongeveer. 

1:1: Nou, druk hoor, 

Esther:Esther: Ja. (Meisje, hogere sociaal-economische status, De Wijert-Zuid). 

Zowell  in eerste instantie als in Esthers uitgebreidere beschrijving van de week is goed 

zichtbaarr hoe afspraken de naschoolse tijdsbesteding van planners vormgeven. 
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Ookk voor andere veertien- en vijftienjarigen, namelijk de uit-en-thuizers, beschermden 

enn planners, is de club een plaats die onderdeel uitmaakt van de routine van het dagelijks 

levenn en die als belangrijk wordt ervaren. Formeel georganiseerde activiteiten staan 

centraall  in het antwoord op de vraag "Kan ji j vertellen wat je in je vrije tijd doet?" Deze 

activiteitenn worden vaak als eerste genoemd en zijn dus nadrukkelijk verbonden met de 

notiee 'vrije tijd'. Thuis vertellen jongeren verhalen over de tijd die ze op de club 

doorbrengen. . 

Uitt de interviews blijk t verder dat clubs, doordat de afspraken in tijd en de locatie in 

ruimtee vastliggen, naast school en huis(werk), de naschoolse tijd structureren. Op deze 

manierr bepalen ze voor een groot deel de overige bewegingen binnen het sociaalruimtelijk 

netwerk.. Sommige jongeren noemen, als ze een beschrijving geven van hun vrije tijd, zelfs 

inn eerste instantie alleen clubactiviteiten (en niet informele activiteiten). 

Dee club is een belangrijke omgeving voor de identiteitsontwikkeling. Een clubbezoek is 

eenn sociale gebeurtenis. Afgezien van het sportieve of creatieve aspect is het samenzijn met 

leeftijdgenotenn voor de jongeren een belangrijke functie van de club. Het is een plek waar 

menn vrienden ontmoet. Uit de enquête blijk t bijvoorbeeld dat, gevraagd naar plekken waar 

menn vrienden ontmoet, de hobby- of sportclub voor iets minder dan de helft van de 

jongerenn deze functie vervult (zie hoofdstuk 5). 

Hoee de club verweven is met de leefstijloriëntatie van jongeren is afgezien van het 

clubbezoekk af te lezen uit de vormgeving van hun kamer en de wijze waarop ze zich kleden. 

Dee planner Esther kleedt en kapt zich volgens bepaalde regels die in haar 'clubomgeving' 

geldenn - ze draagt een onopvallend T-shirt met een bodywarmer, wel van het juiste merk, 

enn ze heeft het haar in een staart of opgestoken - die in haar clubomgeving gelden. In de 

omgevingg van zelfstandige pleiners uit de Oosterparkwijk, gelden andere regels, die op hun 

beurtt verbonden zijn met vrijetijdsclubs, namelijk de voetbalvereniging. De jongens lopen 

hett liefst in een (Australian) trainingsjack met spijkerbroek en hebben bij voorkeur Nikes 

aan. . 

Inn de volgende subparagrafen wordt de betekenis van de club en de verwevenheid 

daarvann met de sociaalruimtelijke netwerken wat betreft een aantal kenmerken uitgediept. 

Achtereenvolgenss zal er aan de hand van de verhalen van jongeren aandacht besteed 

wordenn aan: tijdruimtelijke organisatie, ruimtelijke beperkingen en mogelijkheden en de 

informaliseringg van tijdsbesteding. 

7.3.11 Georganiseerd e tij d en ruimt e 
Verschillendee jongeren refereren in hun verhalen aan het beeld van de drukke 

vrijetijdsmanager.. Uit het citaat van de planner Esther blijk t dat onder andere uit de 

beamingg van de opmerkingen van de interviewer en haar antwoorden op vragen. Ook uit 

anderee verhalen, waarin de rol van de interviewer minder prominent is, komt naar voren 

datt de vrijetijdsagenda druk bezet is. 

Bovendienn is het gevoel een volle agenda te hebben niet voorbehouden aan planners. 

Ookk binnen andere sociaalruimtelijke netwerken wordt zo nu en dan ervaren het druk te 

hebben.. Zelfs Remco, de zelfstandige pleiner, vindt dat hij het af en toe druk heeft, terwijl 

hij ,, afgezien van het voetballen, weinig afspraken met een verplichtend karakter heeft. 

Folderss lopen doet hij in theorie, maar in de praktijk komt hier weinig van terecht. De 
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woningg staat niet voor niets vol met torenhoge stapels wijkkranten! Aan zijn huiswerk 
besteedtt hij ook niet of nauwelijks tijd. 

Rl:Rl: En, ja, woensdag is het heel krap. Maar dan ben ik om 16.05 vrij , en dan moet ik om 17.30 weer weg 
naarr basketbal. En dan ehm, dan ben ik om 19.45 ongeveer weer thuis. Dan moet ik nog eten enzo. Dus 
datt zit altijd wel heel krap, dus als je huiswerk hebt, maar, nee het lukt wel op zich. (Meisje, hogere sociale 
klasse,, Binnenstad). 

R2:R2: Dinsdag dan heb ik ook school, tot vier uur les. Dan ben ik zo snel mogelijk thuis, want dan moet ik 
mett de kranten lopen, dan trainen en na het trainen nog wat huiswerk enzo. (Jongen, middenklasse, dorp) 

R3:R3: (...) ik ga ook wel eens vissen. (...). Eigenlijk op maandags of dinsdags wel. En, ehm, maandags dat 
will  nog wel, maar dinsdag wil niet. Dan kom ik van school, dan moet ik gelijk gaan lopen voor de folders, 
enn dan gelijk trainen, dat is een beetje vervelend. 

I:I:  En hoe los je dat dan op? 

R3:R3: Ja, dan ga ik niet [waarschijnlijk wordt folders lopen bedoeld]. Soms, dan eet ik niet. Dan eet ik na 
trainen.. Dan kan je in een stuk door. (Jongen, lagere sociaal-economische status, Oosterparkwijk), 

Naschoolsee tijd wordt hier niet als 'vrije' tijd beleefd. Hoewel zo nu en dan drukte 

wordtt ervaren, is de toon in de citaten niet negatief te noemen. Een negatieve toon is 

eerderr te beluisteren als het om schooltijden en huiswerk gaat, die beide in de ogen van 

tienerss te veel tijd van hun vrijetijdsbudget afsnoepen. In vergelijking met de 

basisschoolperiodee betekent de huiswerkverplichting een grote verandering. De 

middelbare-schoolperiodee brengt keuzes met zich mee die jongeren zo nu en dan lastig 

vindenn om te maken. Esther vindt haar voorgeprogrammeerde agenda leuk en wil er liever 

niett voor kiezen een activiteit te laten vallen. Ze vond het moeilijk de beslissing te nemen 

mett de pianolessen te stoppen, vertelt ze. 

Di tt beeld wordt bevestigd in een grootschalig survey-onderzoek naar georganiseerde 

vrijetijdsactiviteitenn in het leven van Nederlandse en Duitse 10- tot en met 15-jarigen 

(Zeijl ,, 2000). All e jongeren lijken het af en toe druk te hebben. Wel zijn ze over het 

algemeenn tevreden (tot zeer tevreden) over hun vrijetijdsactiviteiten: "Juveniles, who 

engagee in many organized activities, sometimes feel they have too many organized activities 

andd cannot pursue their hobbies. The finding that juveniles, who do not engage in 

organizedd week activities, are more inclined to want more time for lazing about suggests 

thatt they experience feelings of busyness as well. These feelings are not the result of having 

tooo many leisure appointments. We suspect that these feelings of busyness are caused by 

thee fact that these juveniles have comparatively many compulsory tasks in their leisure 

time,, in particular homework tasks, considering that we found that the group of 

"unattached""  consists for the most part of 14-IS year-olds. This might also explain why 

thesee juveniles are more likely to be dissatisfied with their leisure than juveniles, who 

engagee in many organized activities. Possibly, they feel they have too littl e time to pursue 

personall  leisure interests, due to an abundance of obligatory tasks." (ibid., p. 65). 

Ikk wil niet voorbij gaan aan het feit dat formeel georganiseerde activiteiten een zwaar 

stempell  drukken op het sociaalruimtelijk netwerkprofiel van met name planners, maar het 

beeldd is complexer dan de voornamelijk kwantitatieve gegevens doen vermoeden. Ten 

eerstee worden formele vrijetijdsactiviteiten door een groot deel van zowel uit-en-thuizers 

alss beschermden als planners als leuk ervaren. Het zijn de combinatie met andere 

verplichtingenn als huiswerk, de aanwezigheid van huisregels (afspraken betreffende 

'etenstijd'' en 'na school naar huis'), de beperkingen van de ruimtelijke omgeving en van 
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hett tijdsbudget, die tezamen de naschoolse tijd van veel jongeren - met name doordeweeks 
-- een gestructureerd karakter geven en eventueel een gevoel van het druk hebben creëren. 
Timemanagementt van de eigen activiteiten en afstemming met de andere leden van het 
huishoudenn worden dan belangrijk. 

Tenn tweede kunnen ook andere niet-clubgebonden (informele) activiteiten een 
wekelijks,, of zelfs dagelijks, terugkerend karakter hebben en in die zin het vrijetijdspatroon 
vann jongeren structureren. Denk bijvoorbeeld aan jongeren die kinderen tennisles geven, 
off  aan meiden die de zorg voor een paard op zich nemen. Meisjes als Esther zijn bijna 
dagelijkss bij hun (verzorg)pony te vinden. Ze zijn hier niet alleen om de pony te knuffelen. 
Eenn pony eist namelijk dagelijkse verzorging. 

Inn de situatie van Petra, een meisje dat op het platteland woont (beschermde) en van 
wiee de pony aan huis staat, is de formalisering van de vrije tijd door niet-clubgebonden 
activiteitenn goed zichtbaar. Dagelijks is ze uren bij haar pony te vinden om deze te 
voederen,, te verzorgen en te berijden. De ene keer neemt ze het beest mee voor een rit 
doorr de landerijen en bossen, zonder toezicht van volwassenen, de andere keer rijdt ze in 
dee bak bij een buurmeisje thuis, onder indirect toezicht van ouders, die meestal 
binnenshuiss aanwezig zijn. Slechts één keer in de week gaat ze met haar pony naar de 
manegee in Leek, waar ze les krijgt. Doordat Petra's hobby verplichte afspraken in tijd en 
ruimtee met zich meebrengt - het paard moet twee keer per dag eten, de stal moet dagelijks 
uitgemestt worden en ook beweging heeft het paard dagelijks nodig - , krijgt haar vrije tijd 
inn zekere zin een formeel karakter. Er blijf t namelijk relatief weinig tijd over voor spontane 
activiteitenn in de buurt. 

7.3.22 Tijdruimtelijk e beperkinge n en mogelijkhede n 
Hett tijdruimtebudget van de jongeren (en van de verschillende profielen) verschilt tussen 
woonomgevingen.. Mede door een relatief beperkt aanbod in de directe omgeving, is de 
bereikbaarheidd van clubs voor de jongeren uit de dorpen enigszins problematisch. Vaak 
moetenn ze door weer en wind een behoorlijk eind fietsen voor ze op de plaats van 
bestemmingg zijn. In het overbruggen van de afstand gaat veel tijd zitten en dat structureert 
zodoendee hun vrije tijd in hoge mate. Van het aanbod van clubs in de stad wordt door 
jongerenn uit de dorpen en plattelandssuburb Leek, een uitzondering daargelaten, geen 
gebruikk gemaakt. Wat clubs betreft, is men gericht op de 'nabije' omgeving. Leek voorziet 
inn hoge mate in de behoefte aan clubs. 

Eenn clubbezoek vergt, vooral voor de jongeren uit de dorpen, organisatie van het 
sociaalruimtelijkk netwerk. Er worden afspraken gemaakt om samen met vrienden of 
vriendinnenn te fietsen, of om gehaald of gebracht te worden door een van de ouders. 
Jongerenn uit de dorpen worden, evenals in hoofdstuk S is geschetst, twee keer zo vaak met 
dee auto vervoerd tussen het huis en de club als hun leeftijdgenoten in de stad en de 
suburbanee dorpen. Dertig procent van de plattelandsjongeren geeft aan de laatste keer dat 
zijj  's avonds naar een club of vereniging gingen met de auto gebracht en/of gehaald te zijn. 
Bovendienn bezoeken plattelandsjongeren in vergelijking met de andere jongeren minder 
vaakk 's avonds een vrijetijdsvereniging. 

Hett merendeel van de jongeren die 's avonds een club bezoeken, gaat echter met de 
fiets,, alleen of samen met anderen van de eigen leeftijd (of jonger). Als er niet 
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gedifferentieerdd wordt naar woonomgeving, wordt eenvijfde deel van de jongeren gehaald 

off  gebracht door volwassenen. Voor alle duidelijkheid, het leeuwendeel van de jongeren -

beschermden,, uit-en-thuizers en planners - geeft aan in de avonduren clubs te bezoeken 

(ruimm negentig procent). Zoals een aantal ouders opmerkt, worden bij het vorderen van de 

leeftijdd van de jongeren de activiteiten in formeel georganiseerd verband meer en meer in 

dee avonduren aangeboden. 

Hett betreft overigens, zoals in hoofdstuk 5 is beschreven, beduidend meer meisjes dan 

jongenss die 's avonds met de auto verplaatst worden. Van de meisjes is bijna dertig procent 

dee laatste keer dat zij 's avonds naar een club of vereniging ging 's avonds gebracht en/of 

gehaaldd met de auto. Van de jongens is dit slechts 15 procent. 

Jongerenn die in clubverband aan wedstrijden meedoen ten slotte, worden nog op een 
anderee manier met ruimte geconfronteerd. Clubs hebben doorgaans 'uit'- en 'thuis'-
wedstrijden.. Uit een aantal gesprekken met jongeren en ouders bleek dat deze 
uitwedstrijdenn zich niet beperken tot locaties in de nabije omgeving van Groningen, maar 
ookk verder weg in Drenthe of Friesland en zelfs overal in Nederland kunnen plaatsvinden. 
Eenn relatief grote spreiding en gebrek aan concurrentie van andere clubteams in het 
Noordenn van Nederland maakt dat de afstand tot plaatsen, waar wedstrijden worden 
gespeeld,, groot is. Ook in deze zin zorgen fysieke beperkingen voor structurering van het 
tijdruimtelijkk handelen van jongeren (en hun ouders die vaak als chauffeur dienstdoen). De 
participatiee in sportverenigingen geeft het sociaalruimtelijk netwerk van jongeren een 
bovenlokalee dimensie. Bovendien betekent het een nieuwe, niet alledaagse, ervaring met 
plaats. . 

7.3.33 Het eind e van de clu b 
Schooltijdenn en huiswerk leggen een zware druk op de naschoolse tijd van jongeren. Dit 
latenn vrijwel alle verhalen zien. (De overgang naar) het voortgezet onderwijs betekent voor 
veell  jongeren minder vrije tijd: 

R:R: Nou, ik heb dit jaar een heel vervelend schoolrooster, dus ik ben alleen maandags voor vier uur thuis. 
Normaall  ben ik om vier uur thuis. Dan ga ik eerst huiswerk maken. En dan ga ik naar de paardenstal. 
(Meisje,, middenklasse, Binnenstad). 

Tochh wil dit niet zeggen dat ze massaal hun clubs opzeggen. Dit is zichtbaar in de grote 
groepp uit-en-thuizers. Jongeren, zo heb ik eerder betoogd, brengen het aandeel formeel 
georganiseerdee activiteiten tot een lager niveau terug, door een activiteit te schrappen. 

Hett profiel van de planners maakt duidelijk dat niet iedereen deze keuze maakt. Wel 
betekentt het aaneenrijgen van verspreid liggende plaatsen, dat het resterende 
tijdruimtebudgett beperkt is. Mede daarom worden er concessies gedaan ten aanzien van 
anderee vrijetijdsdomeinen, zoals de straat: 

Esther,Esther, (...) maar vroeger was ik altijd heel vaak in de buurt, want toen waren er veel kinderen, nou, niet 
echtt veel kinderen van mijn leeftijd, maar vaak iets jonger en daar ging ik veel mee om, maar sinds ik op de 
middelbaree school zit doe ik er eigenlijk vrij weinig mee. Ik doe eigenlijk vrij weinig omdat ik zo weinig 
vrijee tijd heb. (...) Vroeger deed ik van alles in het park, voetballen en ging ik met iedereen hier in de 
buurtt om, maar daar heb ik nu ook amper tijd voor. 

Hett gas terugnemen op deze leeftijd wordt niet alleen in verband gebracht met 

beperkingenn door school- en andere verplichtingen, maar ook met het idee dat jongeren 
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informelee activiteiten met vrienden prefereren boven de in tijd en ruimte vastgelegde 

afsprakenn (die inherent zijn aan een lidmaatschap van een vereniging). Deze leefstijlkeuzes 

kunnenn in verband worden gebracht met het feit dat georganiseerde activiteiten onder 

toezichtt van volwassenen plaatsvinden. Een achterliggende reden zou dus kunnen zijn dat 

dee club voor deze jongeren geen avontuurlijk imago heeft, maar eerder verbonden is met 

verplichtingen,, toezicht en saaiheid. 

Dee profielen van de zelfstandige pleiners en van de uit-en-thuizers geven hierin inzicht. 

Allereerstt moet opgemerkt worden dat een deel van de zelfstandige pleiners altijd al 

relatieff  weinig informele activiteiten onderneemt en dat daarin op deze leeftijd geen 

veranderingenn zichtbaar zijn. Een ander deel echter geeft aan in het recente verleden aan 

bepaaldee georganiseerde vormen van vrijetijdsbesteding te hebben deelgenomen, maar daar 

nuu geen zin meer in te hebben. 

Dee stapper Kim (zelfstandige pleiner) bijvoorbeeld is bewust met tennissen gestopt. 

Well  beseft ze dat sporten 'goed' voor haar zou zijn. Goed voor haar gezondheid en goed 

voorr een haar figuur. Zij wil dan ook wel weer gaan sporten, maar op een meer 

vrijblijvendee manier, vertelt ze: 

/:: Zit je verder bijvoorbeeld nog bij een bepaalde vereniging? 

K/fT):: Nee, niet meer. Ik heb wel op tennis gezeten. Maar ik ben wel weer van plan om op een sport te 
gaan.. Fitness ofzo. 

/:: Dus dat lijk t je wel leuk? 

Kim:Kim: Ja, dat lijk t me heel leuk. 

I:I:  Wat lijk t je leuk aan fitness? 

Kim:Kim: Ja, ik weet niet. Fitness, dan kun je gewoon een beetje zelf trainen, wat je zelf wil t en niet verplicht 
vann 'doe dit en doe dat en ga dit doen'. Je gaat gewoon lekker relaxed alleen. Het liefste ga ik wel samen 
mett iemand en niet alleen, daar vind ik niets aan. Dan kun je er wel een paar kennen, maar dat is ook zo 
stomm om er zo bij te gaan staan. Je moet ook zelf wat doen. Mijn zus was ook van plan er op te gaan, maar 
diee heeft het heel druk met haar werk en daar komt ook niets van. (Kim, middenklasse, Leek). 

Uitt de overweging van Kim om te gaan fitnessen blijk t dat andersoortige clubs 

verplichtingenn met zich meebrengen, waar ze niet op zit te wachten. Toezicht van 

volwassenenn is een belangrijk punt in haar overweging om al dan niet te kiezen voor 

formeell  georganiseerde activiteiten. "Gewoon lekker relaxed alleen', slaat op de afwezigheid 

vann controlerende volwassen. Het liefste gaat zij wel met leeftijdgenoten, "niet alleen", 

wantt daar vindt zij "niets aan"2m. De vrijetijdsvereniging fungeert voor jongeren zoals Kim 

niett als 'zone van vrijheid'. 

Overr het algemeen genomen wordt de club niet als 'spannend' ervaren. In deze zin is 

dee club te vergelijken met het huis en daarmee zelf alledaags. Voor velen is het een 

bekendee en vertrouwde omgeving. Jongeren zijn over het algemeen genomen al langer lid. 

Inn het volgende citaat wordt letterlijk de vergelijking met het huis gemaakt: 

I:I:  En wat vind je nog meer geschikte plekken om naartoe te gaan? 

R:R: Nou, hier de sportclub. (...) 

1:1: En speelt dat aspect ook als je naar de tafeltennisclub gaat? 

ft:ft:  Nee, dan helemaal niet. 

Verwijstt naar het gevoel van sociale uitsluiting besproken in hoofdstuk 6. 
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I:I:  Wat maakt dat dan geschikt? 

R:R: Nou, je gaat met veel mensen om en het is er gezellig. Er is totaal geen sprake van dat je je daar onveilig 
moett voelen ofzo. Dat is misschien wel een beetje tweede-huis-achtig, dus daar voel je je wel thuis. Er is 
ookk een kantine, het is eigenlijk de kantine van de tafeltennisclub, maar er staan ook gewoon banken enzo. 
Ookk als er niet getafeltennist wordt, wordt daar veel gezeten om een potje te kaarten enzo of een 
voetbalwedstrijdd kijken ofzo. 

/:: Wat is dan hetgeen dat het daar veilig maakt? 

R:R: Vooral dat er heel veel bekenden zijn, dat vooral. En het is niet onbekend, het voelt heel erg als thuis, 
heell  erg bekend. Als iets onbekend is, dan is het voor mij meestal synoniem aan onveilig. (Jongen, hogere 
socialee klasse, De Wijert-Zuid). 

Confrontatiee van de clubverhalen van de jongeren met de clubverhalen van de ouders 

levertt een interessant gegeven op. Een aantal jongeren noemt het lidmaatschap van een 

vrijetijdsverenigingg niet. De reden hiervoor kan liggen in het ontbreken van dat 

avontuurlijkee imago, wat een zeker schaamtegevoel kan opwekken. 

Hett niet noemen van clubs en activiteiten - net zo goed als het wel vermelden en ook 

dee wijze waarop dit gebeurt - geeft blijk van een bepaald zelfbeeld dat op deze manier 

actieff  geconstrueerd wordt. Zo blijk t bijvoorbeeld uit het gesprek met de vader van een 

jongenn uit Leek, dat de jongen al sinds twee jaar naar dansen gaat. De jongen zelfheeft hier 

mett geen woord over gerept. Hij roept het beeld op van vrije tijd die op een stoere en 

avontuurlijkee manier wordt doorgebracht en representeer zichzelf daarmee als avonturier. 

Zijnn vrije tijd is een tijd van skaten, veldritwedstrijden, rondhangen en uitgaan met 

vriendenn en zijn vriendin, en daarin is geen plaats voor danslessen. 

Dee voorstelling van de club als niet-avontuurlijke, saaie plaats, verdient enige nuancering. 
Allereerstt duidt de enthousiaste wijze waarop planners haast 'bezeten' over formeel 
georganiseerdee activiteiten praten erop dat voor hen de club allesbehalve saai is. 

Tenn tweede zijn er jongeren die de club in hun verhalen nadrukkelijk als avontuurlijke 
omgevingg neerzetten. Dit zijn vooral jongens, zoals Tim, de uit-en-thuizer, die spannende 
verhalenn vertelt over zijn hobby 'zeilen'. Wedstrijden geven deze formeel georganiseerde 
activiteitenn extra schwung. De tegenstander in eigen huis verslaan op zaterdagmiddag in de 
voetbalcompetitiee blijf t een uitdaging. 

/:: Wat vind jij nou hele geschikte activiteiten voor jongeren van jouw leeftijd? 

R:R: Nou, uitgaan en ... heel veel kinderen die sporten niet, maar ik vind sporten zelf wel leuk. En skaten is 
well  leuk. (...) 

/:: Zijn er zo nog wat dingen die je leuk of spannend vindt? 

R:R: Ja, veldrijden is ook nog wel spannend, met wedstrijden en als je tussen de bomen door zweeft. Dat is 
well  grappig. (Jongen, middenklasse, Leek). 

Tenn derde kan in dit verband gewezen worden op formeel georganiseerde activiteiten 

opp avontuurlijke plaatsen, die echter niet structureel wekelijks bezocht worden. 

Voorbeeldenn hiervan zijn, kartbanen, attractieparken, paintballcentra en lasergamehallen. 

Dee plaatsen waar zich dit alles afspeelt zijn niet openbaar. Men moet toegangsgeld of 

lidmaatschapscontributiee betalen. Er zijn gedragscodes en er is toezicht van volwassenen op 

dee naleving hiervan. De plaatsen zijn niet alledaags en vormen dé plek voor een geslaagd 

verjaardagsfeestje.. Een lasergamebedrijf in Groningen adverteert voor verjaardagspartijtjes 
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mett de tekst "Kom eens langs als u durft!!!" . Voor tien euro per kind speelt men twee 

wedstrijdenn en krijgt men patat met kroket of frikadel. 

Eenn ander voorbeeld is het zwembad. Hoewel het zwembad voor een gedeelte valt 

onderr de definitie van een club — het is immers een geïnstitutionaliseerde omgeving waar 

toezichtt van volwassenen is — en voor een aantal jongeren, dat op structurele basis zwemles 

krijgt,, gehéél binnen de definitie past, wordt de omgeving echter ook gekenmerkt door 

informaliteit.. De locatie van het zwembad en de context waarin de activiteit plaatsvindt, 

zijnn belangrijk. Het spontane karakter en het collectieve van het zwemmen worden door 

jongerenn gewaardeerd. Een zwembad in de nabije omgeving, waar de mogelijkheden voor 

ditt ongehinderd samenzijn met vrienden aanwezig zijn, is daarom belangrijk. Het 

subtropischee zwemparadijs, hoewel geprezen vanwege de fantastisch baden, glijbanen en 

anderee spectaculaire voorzieningen, legt het af tegen een 'traditioneel' buurtzwembad 

waarr een grasveld aanwezig is om "met zijn allen lekker te kletsen", flaneren en kijken. 

7.44 De betekeni s van de club voor ouder s 
Eenn deel van de zelfstandige pleiners, uit-en-thuizers en beschermden verruilt 

langzamerhandd formeel georganiseerde activiteiten voor informele activiteiten met hun 

'peers',, verruilt de club voor andere domeinen: de straat, de disco en het huis. Voor de 

plannerss en een ander deel van de uit-en-thuizers, beschermden en zelfstandige pleiners 

geldtt dit niet. Zij leggen zich juist zeer serieus toe op deze georganiseerde vorm van 

vrijetijdsbesteding.. Behalve dat ze trainen, spelen zij in het weekend ook wedstrijden. 

Waar,, in de vorige paragraaf volop aandacht is besteed aan de clubpraktijken van jongeren 

vanuitt het gezichtspunt van jongeren — en de verschillen hierin tussen jongeren - , wordt in 

dezee paragraaf de aandacht gericht op hun ouders. 

Ouderss hebben een eigen rol als vrijetijdsbevorderaars. Door bijvoorbeeld het halen en 

brengenn van hun kinderen op jongere leeftijd is de vrijetijdsclub een bekend en belangrijk 

domeinn in het leven van ouders geworden. Niet alleen reguleren ouders op deze manier de 

tijdsbestedingg van jongeren, deze tijdsbesteding van jongeren heeft ook invloed op de 

tijdsbestedingg van ouders zelf. Halen en brengen betekent dat een ouder op dat moment 

geenn andere activiteit kan ontplooien. 

Anneliess Apotheker, is de moeder van Esther, de planner. Het verhaal van mevrouw 

Apothekerr biedt een ouderperspectief op de club. Het formeel georganiseerde sociaal 

ruimtelijkk netwerk van Esther is voor Annelies heel gewoon. Het tijdruimtelijk handelen 

vann Esther werd al van kinds af aan gekenmerkt door formele activiteiten en plaatsen waar 

toezichtt is, hetzelfde geldt voor haar andere kinderen. 

Zijj  vindt dat Esther het te druk heeft met haar clubs. Pianoles heeft ze gelukkig laten 

vallen.. Dagelijks fietst Esther 's avonds van en naar de hockeyclub en de manege. Annelies 

vindtt de route afgelegen en donker, wat haar zorgen baart. Ze moedigt Esther dan ook aan 

samenn met anderen te fietsen als het even kan, maar verplichten kan en wil ze dit niet. Wel 

spelenn Annelies en haar man een actieve rol als chauffeur als het om wedstrijden en feestjes 

gaat.. Wedstrijden zijn vaak ver weg. Feestjes vinden 's avonds buiten de eigen 

woonomgevingg plaats. Uitgaan doet Esther. Daar hoeft haar moeder zich nog geen zorgen 

overr te maken. De eigen buurt vindt Annelies zonder meer een veilige buurt. Ze 
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beschouwtt het als een geluk en een groot voorrecht dat ze in de positie verkeren in De 

Wijertt te kunnen wonen. 

Inn deze paragraaf wordt stilgestaan bij de wijze waarop ouders als mevrouw Apotheker 

inn hun verhalen een beeld van de club oproepen als vrijetijdsdomein voor hun kinderen. De 

nadrukk wordt gelegd op de club als veilige en onveilige plaats. 

7.4.11 Het veilig e eiland 
Dee vrijetijdsvereniging is vrije tijd. Dit is het beeld dat ouders van de vereniging 

neerzetten.. Niet alleen vormt de club een centraal element in het antwoord van ouders op 

dee vraag 'Kunt u beschrijven hoe een week voor uw kind eruit ziet?', maar ook noemen 

ouderss de voormalige lidmaatschappen van hun kind. Uit de verhalen van ouders van 

zelfstandigee pleiners en uit-en-thuizers blijk t dat ze het jammer vinden dat hun zoon of 

dochterr activiteiten heeft laten vallen. 'Iets doen' is belangrijk. Achter deze redenatie gaan 

verschillendee argumenten schuil. 

Ouderss van beschermden, planners en uit-en-tfiuizers benadrukken het belang van tijd 

besteedd in clubverband voor het verwerven van sociale competenties. De club wordt 

tegelijkertijdd als sociale en ontspannende omgeving afgeschilderd. Deze beschouwingswijze 

komtt voornamelijk voor bij middenklassen- en hogere-klassengroepen. 

Daarbijj  komt dat lidmaatschappen vaak sportverenigingen betreffen. Sporten wordt 

namelijkk als gezonde activiteit gezien, die bovendien goed is voor de fysieke ontwikkeling 

vann een kind. Sporten wordt, als het om jongens gaat, ook gezien als een mogelijkheid om 

uitt te razen. Ouders van zelfstandige pleiners, gekenmerkt door een lagere sociaal-

economischee achtergrond, verbinden 'iets doen' aan het voorkomen van gewelddadig 

uitrazenn op straat. 

Hett gaat dan niet zozeer om het belang van 'iets doen', als wel om het belang van 'niet 

nietsdoen'.. Een argument dat door een grotere groep ouders wordt gebruikt ook als het 

niett direct gekoppeld is aan sport. Rondhangen op straat past niet in de categorie 'iets 

doen'.. 'Niet niets doen', is onderdeel van de ruimtelijke representatie 'van de straat zijn' 

(ziee hoofdstuk 3). Terwijl 'niets doen' geassocieerd wordt met voor jongeren ongeschikte 

'andere'' plekken, wordt de club als goede ruimte gedefinieerd en jongeren die een 

georganiseerdd vrijetijdsleven hebben — planners en uit-en-thuizers — als 'goede' jongeren 

beschouwd. . 

Verderr dragen de in tijd en ruimte gefixeerde afspraken bij aan een gevoel van 

zekerheidd en vertrouwen. Ouders weten wanneer hun zoon of dochter op welke plek is. 

Hetzelfdee belang wordt gehecht aan het feit dat de activiteiten onder toezicht van 

volwassenenn plaatsvinden. In deze zin vergelijkt men de club met de school. Ouders zien in 

dee club een goede omgeving omdat hun kinderen er samen met leeftijdgenoten ontspannen 

vann hun vrije tijd kunnen genieten. Het is een omgeving waarbinnen kinderen verder 

kunnenn groeien zonder de directe bemoeienis van hun ouders. 

Tott slot, lijk t de bekendheid van ouders met de vereniging een voorwaarde te zijn voor 

hett vertrouwen. Het is dus belangrijk dat de club deel is van het referentiekader van 

ouders.. Er kan sprake zijn van een grote betrokkenheid, omdat men er zelf ook lid van is, 

maarr het vertrouwen kan ook gebaseerd zijn op een abstract idee, op indirecte 

beeldvorming. . 
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Kortom,, ouders zien over het algemeen genomen het formele vrijetijdsdomein als 

goede,, veilige omgeving voor hun kinderen. Ze hebben vertrouwen in het geheel omdat er 

controlee is van supervisors, omdat de handelingen in tijd en ruimte gestructureerd zijn en 

omdatt het niet om 'nietsdoen' gaat. Jongeren die tijd in deze formele context 

doorbrengen,, worden door ouders als 'deugdzaam' beschreven. 

Niett ieder gezin beschikt echter over de financiële mogelijkheden om de kinderen 

volgenss zo'n 'ideaal' patroon hun naschoolse tijd te laten besteden. Bovendien delen niet 

allee ouders hetzelfde referentiekader. De groepen, voor wie de mogelijkheden beperkt 

zijn,, hebben over het algemeen het profiel van de zelfstandige pleiners, de binnenjongeren 

off  de uit-en-thuizers en worden gekenmerkt door een lage sociaal-economische status. De 

ouderss uit deze groepen hanteren andere regels, waarbinnen georganiseerde formele 

activiteitenn niet als 'ideaal' gelden. Een opvallend kenmerk bij deze groepen is, dat het 

repertoiree van formeel georganiseerde activiteiten beperkt is en alleen op lokaal niveau 

wordtt bekeken. 

Hett feit dat men deze vorm van georganiseerd tijdruimtelijk handelen als veilig beschouwt, 

betekentt niet dat er aan deze soort van tijdsbesteding geen gevaarlijke kanten kunnen 

zitten.. Bij een aantal sporten is de kans op een ongeluk niet irreëel. Dit risico vormt in 

geenn van de verhalen een belangrijk element. Er wordt vanuit gegaan dat jongeren 

lichamelijkee beschermingsmaatregelen treffen, bijvoorbeeld dat ze scheen-, enkel-, knie-, 

pols-- en hoofdbeschermers dragen en dat ze zelf in staat zijn voorzichtigheid te betrachten. 

Eenn bepaald risico hoort bij sport, zo redeneren de ouders. Bovendien zijn de kinderen 

competentt of 'volwassen' genoeg om met dit risico om te gaan. Mevrouw Schouten vertelt 

overr het fietscrossen van haar dochter Rianne: 

CornellsCornells SchOUtBIt: Nou, nee, dat is verder niet zo. Er gaan altijd volwassenen mee. Daar heb ik niet 
echtt dat het punt veiligheid voor mij voorop staat. Ze beoefent die sport en vliegt ze over de kop, het 
klinktt een beetje raar, maar dat hoort bij die sport. Je knalt altijd tegen elkaar aan, maar daarom hebben zij 
diee veiligheidskleding aan en een helm op en handschoenen aan. Ja, dat hoort bij die sport, ze heeft wel 
eenss zere knieën of een zere arm, maar daar kun je ook niet van zeggen 'daarvoor ga ik mee'. Nee, ik ga 
meee ter ondersteuning, dat ze gewoon een troost heeft of een aai over de bol, zoiets. Daarvoor zou je dan 
meegaan,, (Moeder van meisje, lagere sociaal-economische status, dorp). 

Tott slot wil ik wijzen op de functie van een bijzondere soort sport, als zelfverdediging. Een 

zelfVerdedigingcursuss is een instrument om meiden weerbaar te maken in het publieke 

domein.. Op deze manier, kan je zeggen, maakt de club deel uit van een goede en veilige, 

genderspecifïekee opvoeding. 

7.4.22 Regulati e van de clubparticipati e 
Aangezienn de club bij een grote groep ouders als veilige goede omgeving voor tieners 

wordtt gezien, kan verwacht worden dat bescherming en begrenzing van het tijdruimtelijk 

handelenn van jongeren bij clubevenementen minimaal of zelfs geheel afwezig zijn. De 

clubpraktijkenn van jongeren worden echter op verschillende manieren door ouders 

beïnvloed,, zo blijk t uit de interviews. 

Dee clubparticipatie — zowel wat aantal als soort clubs betreft — verschilt aanzienlijk als 

wee de profielen en de sociaal-economische status van groepen met elkaar vergelijken. De 
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redenn hiervoor is ten eerste gelegen in het feit dat de ouders bepalen of het financieel 

haalbaarr is om lid van een bepaalde club te worden. 

Tenn tweede beïnvloeden de ouders deelname aan georganiseerde activiteiten door hun 

kinderenn te stimuleren of af te remmen. Een aantal ouders, van wie de zoon of dochter 

minderr enthousiast en minder regelmatig aan het clubgebeuren deelneemt, probeert, 

omdatt ze deze ontwikkeling betreuren, het kind te stimuleren. Dit doet zich voor in de 

profielenn van de uit-en-thuizers en zelfstandige pleiners, zoals de volgende citaten laten 

zien: : 

/:: Is er wel eens sprake van onenigheid tussen u en Robert over dingen die, of dingen die hij in zijn vrije tijd 
doet? ? 

RlRl Uesbeth BOS: Nee. Niet echt. Ik zeg wel eens van 'goh ga nou eens wat meer, ehm, klimmen of 
sporten',, de laatste tijd. Omdat nu, maar het is zijn keuze, het zwaartepunt ligt bij gewoon, leuk, gezellig 
mett elkaar kletsen op straat. 

/:: Is de interesse verschoven? 

LiesbethLiesbeth Bos: Ja. Dat is, dat heeft even de voorkeur. Daar heb ik het wel eens over, van 'nou dat komt wel 
weerr of niet?!', of, 'ik heb nu even geen zin' (woorden van Robert], of, ... ja, nee, ja, nou echt 
onenigheid.. Ik probeer het wel eens, een voorstel: 'waarom doe je niet dit, of waarom doe je niet dat'. 
Nou,, er is ook weinig aan te veranderen hoor. Als hij vindt dat iets niet leuk is, dan is dat gewoon niet 
leuk!!  En dan doet 'ie het ook niet [gelach]. Dus, dat, daar kunnen we wel over praten, maar, het schiet niet 
ergg op, nee. (Moeder van Robert, hogere-middenklasse, De Wijert-Zuid). 

R2:R2: Nou, mijn moeder vindt trouwens wel, dat doe ik dit jaar wel, maar vorig jaar zat ik alleen op 
dwarsfluitenn en ze vond toch dat ik wel wat moest doen, naast de zelfverdediging en paardrijden heb ik ook 
heell  lang gedaan. Het was ook meer dat ik de hele tijd met school bezig was, enzo en dat ze vond dat ik ook 
leukee dingen moest doen, enzo. Maar (dat deed ik] gewoon, omdat ik daar zelf geen zin in had. (Dochter, 
hogeree sociaal-economische status, de Oosterparkwijk). 

Zeijll  (2000) ziet een verband tussen het feit dat ouders hun kinderen stimuleren nuttige 

keuzess te maken en het belang dat ze hechten aan het verwerven van vrijetijdskapitaal, dat 

kinderenn op een later tijdtip in hun leven kunnen gebruiken. Ik wil beargumenteren dat de 

verbalee en financiële stimulering tevens samenhangt met het beeld dat ouders hebben van 

georganiseerdee activiteiten dat bepaald wordt door bekendheid met en (gepercipieerde) 

veiligheidd van die activiteiten. Hetzelfde geldt voor de rol van ouders als 'leisure facilitator' 

diee zichtbaar is in het halen en brengen. 

Well  leiden verschillen in sociaal-economische status (en opvoedstijl) tot een andere 

manierr van spreken en rechtstreeks handelen in dit opzicht. Het stimuleren van kinderen is 

geenn kenmerkend gedrag van de groep ouders van uit-en-thuizers, binnenjongeren en 

zelfstandigee pleiners, afkomstig uit een lagere klassen. Zij zien de club niet expliciet als 

veiligee omgeving. Wel gelden voor de (hogere-)middenklasse-ouders de verbale en 

financiëlefinanciële stimulering. 

Niett alleen worden georganiseerde activiteiten door de (hogere-)middenklasse-ouders 

gestimuleerd.. Het zijn ook de hoger opgeleide ouders die gekenmerkt worden door het feit 

datt ze onderhandelingen met hun kinderen en de kinderen activiteiten ontraden. Dit 

kenmerkk is ook terug te vinden in het profiel van de uit-en-thuizers, maar vooral in dat van 

dee beschermden en planners. Een aantal ouders, zoals Annelies Apotheker, maakt zich 

zorgenn over het grote aantal in tijd en ruimte afgebakende activiteiten van de zoon of 

dochterr en de drukte die dit voor het kind met zich meebrengt. Vanuit deze bezorgdheid 

opperenn ze het iets rustiger aan te doen, of behoeden ze hun kind voor uitbreiding van de 
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activiteiten.. De overgang naar het voortgezet onderwijs vergt veel discipline van de 
kinderenn om het drukke vrijetijdsleven in stand te kunnen houden én hun huiswerk te 
maken. . 

Voorr de groep ouders van de zelfstandige pleiners, binnenjongeren en uit-en-thuizers, die 
gekenmerktt wordt door een lage sociaal-economische status, geldt een ander verhaal. Aan 
dee club worden geen bijzondere kenmerken toegeschreven. De jongens uit de 
Oosterparkwijkk gaan 'gewoon' naar de lokale voetbalvereniging. Dit doen de andere 
jongenss uit de buurt ook en dit deed vader vroeger ook al. 

Eenn aantal ouders binnen deze groep definieert de clubpraktijken van hun kinderen en 
dee rol die zij daarin spelen, zelfs op een negatieve manier. Het volgende fragment uit het 
gesprekk met Cornelia Schouten, waarin ze vertelt over de georganiseerde activiteiten van 
haarr dochter, heeft deze negatieve ondertoon. Hoewel de negatieve toon verbonden is aan 
dee persoonlijke identiteit, is mevrouw Schouten zoals gezegd niet alleen in haar houding: 

/:: En vanuit welke redenen gaat u met haar mee [naar de fietscrosswedstrijden]? 

Como/too Sc/lOlltef): Ik wil niet altijd afhankelijk zijn van anderen. Er zijn er genoeg die erheen gaan van 
dee club en dan kan er ook nog iemand meerijden, maar dat wil ik van mezelf niet. En er komt ook nog bij 
datt een stukje belangstelling voor de kinderen, dat vinden ze ook wel prettig. Commentaar wat je eraan 
geeftt dat vinden ze dan weer niet prettig, maar dat is de hele andere kant van het verhaal. Maar, het is 
gewoonn zo. je gaat mee, zij kan natuurlijk niet met de auto alleen, dus ze is altijd afhankelijk en ik wil niet 
altijdd iemand anders daarmee opzadelen. Als ik het zelf kan doen, dan doe ik dat. Als er nood is en dat er 
dann iemand anders komt, dat vind ik prima en omgekeerd ook, als ik voor iemand anders er dan ben, dat 
vindd ik ook prima. En dan krijg je een soort wisselwerking, en dat vind ik zelf het mooie ervan. 

1:1: Dus een stukje onafhankelijkheid en belangstelling tonen? 

CorneliaCornelia Schouten: Ja. 

/:: En zijn er nog andere redenen waarom u meegaat? 

CorneliaCornelia Schouten: Nou, ze redt zich zelf wel. Ik hoef haar niet op haar plaats te zetten. Ik ga dan mee om te 
rijdenrijden en ik ben goed voor de portemonnee, daar ben ik dan goed voor. En als er iets is, dan ter 
ondersteuningg van haar dan. Als er iets is, van 'je moet hier of daarom denken'. Maar je hoeft niet te veel 
tee zeggen, want dan is het 'waar bemoei je je mee?' [woorden dochter]. (...) 

CorneliaCornelia Schouten: Dinsdag mag ze mee voetbaltrainen [met haar broer], want ze wil graag conditie 
opbouwenn en dan gaat ze naar voetbaltrainen en dan meteen weer naar huis. Woensdagavond is er dan één 
keerr in de drie weken club [van de kerk] en daar gaat ze dan ook heen. Donderdag mag ze weer 
voetbaltrainenn als dat er is, omdat er geen fietscross trainen is. (...). Zondags dan gaan ze om de beurt mee 
naarr de kerk. (Moeder van Rianne, lagere sociaal-economische status, dorp). 

Dee toon is enigszins naar voren in het fragment waarin ze het feit dat haar dochter naar de 
voetbaltrainingg umagn als een gunst beschouwt. De haast cynische toon die op momenten in 
hett interview aanwezig was, vormt de aanleiding het fragment op deze wijze te 
interpreteren.. Het zondagse kerkbezoek en het naar de club van de kerk gaan — waar onder 
meerr bloemschikken een activiteit is —, zijn niet Riannes lievelingsbezigheden. Deze 
hebbenn duidelijk een verplicht karakter, vertelt haar moeder. 

Waarschijnlijkk heeft de regulatie van het gedrag van deze meiden te maken met het 
beperktee financiële budget en de eigen geschiedenis van de vrouwen toen zij jong waren, 
diee bepaald werd door huishoudelijk werk binnenshuis en weinig vrijetijdsactiviteiten 
buitenshuis. . 
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7.4.33 Beschermin g op de rout e naar de clu b 
Dee club is voor veel ouders een veilige plaats. Een groep ouders stimuleert op basis van dit 

ideee de clubparticipatie van hun zoon of dochter. Andere ouders, voor wie het 

georganiseerdee vrijetijdsleven minder bekend en eigenlijk niet betaalbaar is, doen dit echter 

niet.. Zij staan sceptisch tegenover de participatie van hun zoon of dochter in meerdere 

vrijetijdsverenigingen. . 

Dee route naar de club is niet altijd even veilig. De zorgen van ouders met betrekking 

tott de veiligheid van hun kinderen betreft vaak dit veilig thuiskomen (zie hoofdstuk 8). 

Doorr middel van discussie tussen ouders en kinderen en tussen ouders en andere 

ouders,, die allemaal een bepaald idee in het achterhoofd hebben van wat bij een bepaalde 

leeftijdd past, wordt de handelingsvrijheid van het kind bepaald. 

Dee persoonlijkheid van jongeren is van belang bij beslissingen van ouders over te nemen 

routes.. Bij de meeste ouders is een basisvertrouwen aanwezig dat hun kind niet in zeven 

slotenn tegelijk loopt. Dit blijk t bijvoorbeeld uit het percentage kinderen dat 's avonds 

alleenn naar een club fietst en weer terug naar huis. Daarbij is voor ouders over het 

algemeenn genomen belangrijk of het kind zelfvertrouwen uitstraalt en zich veilig voelt 

onderweg.. De beslissingen die ze nemen ten aanzien van beschermings- en 

begrenzingsmaatregelenn worden op basis hiervan gelegitimeerd. 

/:: Ja. En hoe gaat hij daarheen? [Tennis in Kardinge op woensdagavond]. 

Rl:Rl: Op de fiets. Ja. 

I:I:  Alleen of...? 

Rl:Rl: [tegelijkertijd met het stellen van de vraag praat de respondent] Met meerdere waarschuwingen. Nee, 
mett nog een vriendje op de Petrus Campersingel, dat zijn artsen en dat is ook een vriendje van hem. Dus 
daarr gaat 'ie dan samen mee naar tennis. 

/:: Dus dan gaan ze met z'n tweeën? 

Rl:Rl: Dan gaan ze met z'n tweeen, of soms met drieën, dan halen ze weer iemand op. Ja, ik hoor nooit dat 
'iee zich onveilig voelt, dus. Nee, maar ik waarschuw hem altijd wel voor ehm, bepaalde dingen. {Vader van 
jongen,, lagere sociale klasse, Oosterparkwijk) 

R2:\kR2:\k heb er verder geen moeite mee als ze naar paardrijden of zwemmen of naar school gaat. Er zijn wel 
engee stukken waar ze langs moet en dan hoop ik maar dat ze haar kop er goed bij heeft. Dat soort dingen 
.... in het verkeer loopje altijd risico. Dat blijft . (Moeder van meisje, middenklasse, Oosterparkwijk). 

Zoalss ander onderzoek laat zien (zie bijv. Valentine, 1997b; De Waal, 1989), hangen 

dee grenzen die ouders op deze manier met hun kinderen bepalen van meer af dan alleen 

vann hun perceptie van de leeftijd en de bekwaamheid. Sekse van de kinderen en van de 

ouders,, sociaal-economische achtergrond van het gezin, sociale en fysieke 

omgevingskenmerkenn van de locatie en de route, bekendheid met de locatie en de route, 

hett tijdstip, het soort activiteit, de vriendengroep, de wijze van vervoer, informatie over 

lokalee gebeurtenissen, eigen ervaring met onveilige situaties, culturele waarden, en tot slot 

dee mening van de partner, van vrienden en van het kind, zijn elementen die samen de 

opvoedstijll  en het regulatieregime vormgeven. 

Dee volgende overpeinzingen van de moeder van een uit-en-thuizer laten zien dat het 

inderdaadd meerdere factoren zijn die bepalen of haar dochter zonder ouderlijke begeleiding 

naarr de sportclub kan: 

R:R: Als voorbeeld gister ging ze voor het eerst naar een cursus zelfverdediging, dat zou ze doen, dat is in 
eenn buitenwijk, Beijum. Dan moet je, het is 's avonds van halfacht tot halftien, en eh, nee van halfacht tot 
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negen,, en toen kwam meteen de discussie, ze ging met een vriendin, van 'kunnen we alleen heen en 
kunnenn we alleen weer terug' [woorden dochter]. 

Nou,, eh, mijn man was daar heel duidelijk in, die vond dat ze allebei de keren [gebracht en gehaald 
moestenn worden]. Nou ik vond dat ze de eerste keer gebracht moesten worden omdat ze de weg nog niet 
zoo goed wisten, en ik ook wel mee wilde fietsen welke weg ze dan moesten nemen, welke weg in 
verhoudingg dan, voor mijn gevoel veiliger is. Nou terug vind ik, negen uur 's avonds, als het al donker is, 
vondd ik dat ze sowieso opgehaald moesten worden. 

Nou,, Sanne zelf vond het belachelijk, want ze ging samen met Joos, en ze was al eerder in Beijum geweest, 
zee is inderdaad naar dansen geweest op vrijdagavond, 'dat was toch ook tot negen uur' en 'dat deden ze 
tochh ook altijd zelf [woorden dochter]. Toen waren ze met z'n vieren en nu met z'n tweeën. En een iets 
anderr fietspad ook. Dus ik ben gisteren meegegaan ze wegbrengen, ik ben daar gebleven, en ben toen mee 
terugg gefietst en ik vond nu zelf, zeker dat ze heen wel samen konden. Nou, Sanne was er weer heel 
duidelijkk in, ook toen we terug kwamen, toen zei ze, 'nou ik vind echt dat we volgende keer gewoon zelf 
kunnen'.. 'Nou ik snap niet wat daar onveilig aan is en we kunnen ook niet zo vrij praten als jij erbij bent'. 
Nouu dat is een beetje onzin, op de fiets versta ik toch niet wat ze zeggen, maar ik kan het gevoel ook wel 
weerr heel erg goed voorstellen. Maar ik ben er nog niet uit. 

Plus,, dat ik het nog niet met mijn man erover gehad heb. Ik weet eigenlijk zeker dat die zou zeggen, 'nou 
daarr komt niets van in', ze wordt in ieder geval, ik denk dat hij zelfs hardnekkiger is met het brengen ook, 
omm halfacht vindt hij denk ik ook al, dan is het donker, dat het niet vertrouwd is. Nou ik vind dat moet 
kunnen,, een veertienjarige moet wel om halfacht 's avonds, zeker met iemand samen, door de stad 
kunnen.. Ik vind als je zo moeilijk gaat doen, dan vind ik het niet leefbaar, dus als zij zelf dan aangeeft dat ze 
datt wil ... En ik neig dus ook om haar ook alleen terug te laten fietsen omdat ze dat zelf zo aangeeft. Maar, 
datt zal dus een discussie worden denk ik. Ja, en Sanne is dan wel van ... Ja, en ik weet nog niet wat de 
uitslagg daarvan is. Maar ja, Sanne weet het dan heel zeker. Ja, en ik twijfel wat, nou ja. We moeten nog 
pratenn met de ouders van die vriendin. (Moeder van meisje, hogere sociale klasse, Oosterparkwijk). 

Verderr blijk t uit het fragment dat ouders zeer bewust omgaan met het stellen en 

verleggenn van de grenzen wat de zelfstandige bewegingsvrijheid van hun kinderen betreft. 

Daarbijj  wordt gebruik gemaakt van verschillende strategieën om hun kinderen onderweg 

tee beschermen. Hoewel ze moeilijk van elkaar te scheiden zijn, worden strategieën op de 

terreinenn van mobiliteit en sociale contacten, territoriale regulatie en regulatie door middel 

vann tijd, kort aangestipt. 

Lichamelijkee regulatie en regulatie door middel van hulpmiddelen, worden in de 

verhalenn van ouders ten aanzien van de club nauwelijks genoemd. Wat betreft lichamelijke 

regulatiee is eerder al gewezen op het gebruik van beschermers in het geval van gevaarlijke 

sporten.. De regulatie van soort activiteiten, namelijk formeel georganiseerde activiteiten, 

iss hierboven reeds uitgewerkt. 

Tott slot moet worden aangetekend dat het bewust grenzen stellen vanuit 

veiligheidsoverwegingen,, het duidelijkst zichtbaar is binnen het profiel van de uit-en-

thuizerss en de beschermden. 

REGULATIEE DOOR MIDDEL VAN MOBILITEIT 

Onderzoekk laat zien dat ouders een rol hebben als chauffeur om jonge kinderen op de 
achterbankk van de auto van het ene naar het andere eiland te hoppen (Karsten, 1995c). Uit 
dee enquêtes en interviews blijk t dat ouders ook in het vrij etijdsleven van een bepaalde 
groepp jongeren, met name die van de beschermden, deze functie vervullen. Voor een groot 
deell  liggen veiligheidsoverwegingen ten grondslag aan dit brengen en halen. 

Hett betreft voornamelijk meiden uit gezinnen met een hogere sociaal-economische 
status,, de beschermden, die gebracht en gehaald worden. Een voorwaarde voor dit halen 
enn brengen is het beschikken over een auto en rijbewijs. Als die voorwaarde ontbreekt, 
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besluitt een aantal ouders, — lees moeders — mee te fietsen met hun zoon of dochter, zoals 

ookk uit het vorige citaat blijkt . 

Niett alleen jongeren zelf, maar ook ouders onderling, maken afspraken over het halen 

enn brengen van de kinderen. Op deze momenten toetsen ouders meteen hun ideeën over 

dee bescherming van het sociaalruimtelijk netwerk van hun kind aan die van andere ouders. 

Indienn ze dat nodig vinden worden de oorspronkelijke ideeën bijgesteld en de grenzen van 

hett regulatieregime nader bepaald. 

Verderr verkiezen ouders fietsen boven lopen. Als men fietst kan men er in het geval van 

gevaarr sneller vandoor gaan dan als men te voet is, is de redenatie. 

Tott slot wordt de bus als veilig vervoermiddel gezien. Het gebruik van de bus is 

duidelijkk plaats- en routeafhankelijk. Voor jongeren op het platteland biedt de bus een 

alternatieff  voor de fiets. De wegen naar Leek, met name de weg tussen Zevenhuizen en 

Leekk die langs een kanaal ligt, waardoor er weinig uitwijkmogelijkheden zijn en waarop 

hardd wordt gereden, wordt vaak genoemd, zijn gevaarlijk. Ook voor stedelijke jongeren 

zienn ouders het openbaar vervoer als alternatief indien de snelste fietsroute langs afgelegen 

groengebiedenn en door als onveilig gepercipieerde wijken voert. 

REGULATIEE DOOR MIDDEL VAN SOCIALE CONTACTEN 

Ouderss prefereren bovendien dat kinderen zich op de fiets naar de club in het gezelschap 

vann anderen bevinden. Aanwezigheid van minimaal twee personen is vereist, zodat er, als 

err gevaar dreigt, door een van de twee hulp gehaald kan worden. Een te grote groep wordt 

echterr ook als gevaarlijk beschouwd. Door te veel met elkaar bezig te zijn, bestaat het 

gevaarr dat men minder op het verkeer let en een ongeluk veroorzaakt 

Niett alle vrienden en vriendinnen van de zoon of dochter worden geschikt geacht. 

Ouderss maken een inschatting van het type kind, alvorens ze beslissen dat de jongen of het 

meisjee een goede begeleidingspartner voor de eigen zoon of dochter is. Een interessant 

voorbeeldd is de wijze waarop een vader, Johan Elting, meerdere keren benadrukt dat de 

ouderss van het vriendje van zijn zoon artsen zijn. Het feit dat de jongen uit een 'goed 

milieu'' komt, geeft hem het vertrouwen dat er op weg naar de tennisclub geen gekke 

dingenn zullen gebeuren. 

Overr het algemeen genomen hebben jongeren onderling vaste afspraken over het naar 

dee club en van de club naar huis fietsen, waarvan de ouders op de hoogte zijn. 

TERRITORIALEE REGULATIE (ROUTE, PLAATS EN SCHAAL) 

Dee kenmerken van routes tussen huis en de vereniging zijn belangrijk bij het bepalen via 

welkee route, op welke manier en met wie de zoon of dochter zich verplaatst. De volgende 

factorenn zijn genoemd: afstand, aanwezigheid van openbaar vervoer, goede verlichting 

langss de weg, verlichting op de fiets, verkeersdrukte, beeld van het verkeersgedrag van 

anderee weggebruikers, groepen jongeren, 'eyes on the street' door de aanwezigheid van 

bebouwingg en andere weggebruikers, en de mate van begroeiing. 

Eenn in de ogen van de ouders relatief veilige route kan de zelfstandige 

bewegingsvrijheidd van jongeren vergroten, doordat andere beschermingsstrategieën niet 

nodigg zijn. 
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REGULATIEE DOOR MIDDEL VAN TIJD 

Inn alle geschetste beschermingsmaatregelen is het tijdstip belangrijk. De bezorgdheid van 
ouderss en de regulatie van het tijdruimtelijk handelen betreft voornamelijk de avonduren 
alss het donker is. Het tijdstip is voor een aantal ouders van meiden die formeel 
georganiseerdee activiteiten hebben, een reden om deze activiteiten in de avonduren te 
begrenzen. . 

Corriee de Jager, de moeder van Sabine, vindt het niet goed dat haar dochter 's avonds 
buitenshuiss activiteiten onderneemt. Daardoor is Sabines dag kort. Paardrijden en 
zwemmenn doet ze overdag, doordeweeks en in het weekend. Als ze 's avonds terug zou 
moetenn komen van een club "dan wordt ze ook opgehaald, dan laten we haar ook niet alleen": 

CorrieCorrie dB Jager-, Ze gaat naar paardrijden na schooltijd of op zaterdag en zondag. En verder eigenlijk niet 
zoo heel veel bijzonders. Geen speciale hobby's ofzo. Ze is altijd heel laat terug van school. Ze heeft om tien 
overr vier vrij en ze is om halfvijf thuis. Dan is de dag bijna om hè, dus dat is maar heel kort. (Moeder van 
meisje,, middenklasse, Oosterparkwijk). 

Dee leeftijd van jongeren is een belangrijk aandachtspunt bij het stellen van grenzen. Met 
namee de beschermden worden als te jong gezien om 's avonds (alleen) naar een 
vrijetijdsverenigingg te gaan. Clubactiviteiten voor veertien- en vijftienjarigen zijn 
overwegendd 's avonds gepland. In dit op zicht worden jongeren als volwassenen behandeld. 
Hett verhaal van een moeder uit Leek laat de worsteling die het ouder worden van haar 
dochterr met zich meebrengt, zien. De dochter gaat al geruime tijd naar de manege, en 
omdatt ze groter wordt, is ze 'uit' de pony gegroeid. Ze rijdt nu op een paard. De lesuren 
voorr paardrijden zijn echter niet 's middags, maar 's avonds. De moeder heeft er moeite 
meee haar dochter, hoewel deze daar wel om vraagt, de gewenste zelfstandige 
bewegingsvrijheidd te geven. Ze vindt het "voor die kinderen* maar een laat tijdstip: 

R:R: Ze heeft dus paardrijles. En hebben ze vrijdagavond, van halmegen tot halftien, en dan moest zij hier uit 
Tolbertt komen, op de fiets. Totnogtoe is ze iedere keer geweest met Johnnie en Marieke. En dan zelf dus 
mett z'n vieren. Roy zit dus in ploegendienst, dus ik heb niet de auto bij de hand. Maar ik heb toch zoiets 
van,, ik breng jou liever en ik haal jou liever, als dat jij op de fiets gaat. Ik ben ook niet eerder rustig als dat 
zee binnen is. (...). 

Wantt ze had eerst paardrijles van drie tot vier, of van vier tot vijf , maar goed het was dan licht en nou is 
hett van halfnegen tot halftien. Nee, ik vind dat voor die kinderen een laat tijdstip. En dat heb ik dus bij de 
manegee gemeld. Maar ja goed, ze reed dus altijd pony, en ze is nu te groot voor een pony, en dus nu moest 
err een paard komen en paardrijles is pas om halfnegen. 

/:: Maar, hoe wordt dat nu opgelost? 

R:R: Maar, het is nu opgelost doordat Marieke, Johnnie en Ben, en dan meerdere uit het groepje, gewoon 
meegaan,, dus altijd wel in een groep. Maar ik denk, als het goed is, 'mama, ik moet vandaan alleen heen' 
datt ik gewoon mijn fiets pak en ik ga met 'r mee en ik ga ook weer met 'r terug. Want ik laat haar niet 
alleen.. (Moeder van meisje, middenklasse, Leek). 

7.4.44 De woonomgevin g als contex t van beschermin g en begrenzin g 
Dee woonomgeving is van belang voor de keuze van strategieën binnen het regulatieregime 

enn combinaties hiervan. 

Hett aanwenden van verschillende beschermingsstrategieën, zoals het halen en brengen 

vann jongeren, is met name in het landelijk gebied alledaagse praktijk. In Leek, de 

buitenwijkk De Wijert en de stedelijke buurten, wordt relatief vaker begeleiding van 

vriendenn gearrangeerd. Als kinderen langs verlaten, niet goed verlichte wegen, waar 

fietspadenfietspaden soms ontbreken, moeten, dan denken ouders er wel twee keer over na voordat 

225 5 



DEE CLUB 

zee hun kinderen voor een clubafspraak 's avonds alleen op de fiets naar Leek laten gaan. 

Doordatt er in de directe woonomgeving echter relatief weinig leeftijdgenoten van de 

jongerenn wonen, is de kans op samen fietsen klein. 

/:: Wanneer besluit u om dan te gaan brengen? 

CornellBCornellB SchOUtOn-. Dat is zo zaterdagavond, dan gaat ze naar dansles en dan wil ik niet hebben dat ze er 
alleenn heen fietst. Dat wil ik gewoon niet. 

/:: Omdat het avond is? 

CorneliaCornelia Schouten:Het is donker en dan alleen naar Leek toe, dat wil ik gewoon niet. Dus dan breng en haal 
ikk haar weer op. (Moeder van Rianne, lagere sociale klasse, dorp). 

R2:R2: Merel dat is een paardenmeisje, die ehm, is helemaal gek van paarden. En die gaat naar school toe, en 
vann school gaat ze. Ze zit in Haren op school. Rijdt ze naar huis toe, dan ehm, gaat ze haar huiswerk 
maken.. Dan stapt ze op de fiets. Dan moet ze ehm, even buiten de stad. Dat is ehm, vlak achter het 
stadspark.. Dan kan ze door het stadspark fietsen. En ehm, dan gaat ze naar de stal toe. En daar heeft ze een 
paardd staan. En dan is ze, ja, met haar paard bezig. En dan moet ze dus weer terug. En dat vind ik dan 
helemaal,, door het stadspark. Dat zie ik dan niet zitten. En als het dan ehm, donker is, dan moet ze van mij 
helemaall  om fietsen. En dat is echt ehm, ik denk, nou twintig minuten een halfuur verder hoor. Dan ehm, 
dann kan ze over de ehm, hoe heet die weg? Paterswoldseweg, ken je dat daar bij de Hoornsepias. Daar kan 
zee dan langs fietsen. En zo moet ze dan terugkomen. 

/:: Fietst ze dan alleen of ... ? 

R2;R2; Soms alleen en soms met anderen. 

/:: En waar hangt dat vanaf? 

K2:K2: Ehm, ja, of die andere meisjes [gaan], dat soort dingen, of die er zijn. En het liefste fietst ze dan met 
anderenn mee. Dat zeg ik dan ook vaak, van 'nou liever een halfuurtje langer blijven, dat je dan met iemand 
meefietst,, als dat je alleen terug komt en ehm ja, dan is het donker'. Nou dan komt ze thuis en dan gaat ze, 
jaa de rest van haar huiswerk, of tv kijken. Ehm. 

/:: En hoe laat is dat? 

R2:R2: Ehm, ze komt meestal tegen een uur of halfnegen thuis. Ja, dat is ook een beetje verschillend dan hoor, 
maarr toch wel ehm, ja. En ehm, dan gaat ze huiswerk maken en dan gaat ze tegen ehm, negen uur, 
halftien,, het ligt eraan hoe moe ze is, naar bed. Want ze is zeer fanatiek met die paarden, dus ehm, dat 
vergtt heel veel energie. En, nou gaat ze naar bed. Kijk t ze daar nog even tv, dan gaat ze slapen. (Moeder 
vann meisje, middenklasse, Binnenstad). 

Halenn en brengen wordt op het platteland om meerdere redenen overwogen dan alleen 

omm het waarborgen van de veiligheid van de kinderen. De afstanden die jongeren moeten 

overbruggenn zijn in vergelijking met die van jongeren uit de stad groot. Bovendien kunnen 

slechtee weersomstandigheden deze afstanden op het platteland niet alleen in perceptie, 

maarr ook in reële tijd aanzienlijker maken. 

Di tt wil niet zeggen dat, in de andere woonomgevingen ruimtelijke factoren geen 

belangrijkee context van het regulatieregime vormen. Omdat ook in de stedelijke buurten, 

dee buitenwijk en in Leek, sportvoorzieningen niet centraal, in afgelegen gebieden zijn 

gesitueerd,, gaat ook hier wel degelijk een aantal ouders - met name de ouders van meiden 

enn beschermden — over tot halen en brengen. 

Dee ligging van de vrijetijdsvereniging ten opzichte van de woning en de bebouwde 

kom,, bepaalt hoe onbezorgd ouders hun kinderen naar een club laten gaan. De locatie van 

sportaccommodaties,, in combinatie met een sportaanbod in de avonduren, is ook in de 

ogenn van niet-plattelandsouders problematisch. Voorzieningen zijn vaak buiten de 

bebouwdee kom in groengebied gesitueerd. De kenmerken van de route tussen huis en de 
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verenigingg zijn belangrijk bij het bepalen op welke manier en met wie de zoon of dochter 

zichh verplaatst. 

Greetjee Kloister, de moeder van Annemieke de beschermde, schetst de 

ontoegankelijkheidd van de sportvelden in Leek voor de jeugd. In het noorden van Leek, in 

eenn bosgebied, is een belangrijke sportaccommodatie gesitueerd. Omdat ze haar kinderen, 

zowell  haar dochter Annemieke als haar jongere kinderen, niet alleen door het bos wil laten 

fietsen,fietsen, ziet ze zichzelf genoodzaakt hen te halen en brengen. Ook met de auto is de locatie 

niett goed bereikbaar. Van de parkeerplaats, vertelt ze, moet je nog een stuk door het bos 

lopen,, iets wat ze zélf al griezelig vindt. Ze kan zich dan ook niet voorstellen dat ze haar 

kinderenn dit stuk ooit zou laten afleggen zonder de begeleiding van een volwassen persoon. 

Afgezienn van beschermingsstrategieën, beïnvloedt de woonomgeving ook 

begrenzingsstrategieën.. Ouders op het platteland zijn vaker geneigd om een verzoek van 

hunn zoon of dochter om lid te worden van een vereniging of mee te doen aan wedstrijden 

aff  te wijzen. De locatie van de voorzieningen ten opzichte van de woning is hiervoor 

bepalend.. Deze begrenzing van clubparticipatie komt uit een ander soort overweging voort 

dann bij de groep laag opgeleide ouders van binnenjongeren, zelfstandige pleiners en uit-en-

thuizers. . 

Hett volgende verhaal van Rita Smit, de moeder van Petra, dient als voorbeeld van de 

invloedd van de woonomgeving op het bepalen van de begrenzingen. De familie Smit, Petra, 

eenn oudere broer en haar ouders, wonen in een klein dorpje, dat circa vijf kilometer van 

Leekk ligt. Mevrouw Smit vertelt dat ze graag zou willen dat haar dochter naar jazzballet 

gaat.. Jazzballet is echter onmogelijk doordat ze een paar kilometer van Leek, waar het 

dansenn plaatsvindt, verwijderd wonen en mevrouw Smit niet altijd over de auto kan 

beschikken.. Autobezit is onontbeerlijk zoals het volgende fragment laat zien: 

ftftaa Smit: Ja, nou, de sportschool voor haar leek me ook wel leuk. En ehm, zij is heel ehm, ritmisch dus 
wee hadden wel zoiets van jazzballet. Zoiets, dat zou ze wel leuk vinden. Maar ze wil , ze wil niet ehm, 
sportenn met anderen. Dus teamsporten, ja, maar jazzballet dat ehm. Maar we zijn nooit zo ver gekomen. 
Dann moest ze weer naar Leek en ehm, dan zaten we een beetje met tijden en, ja dan is het toch een halfuur 
brengen.. Maar dat is iets dat haar wel ligt ja. We zijn nooit ehm, ze is wel een keertje naar een 
schoolfeestjee geweest en toen zei een leraar, ehm, ze kan heel goed dansen. En die had zoiets van 'goh, ze 
moett er wat mee doen'. Nou toen hebben we het dan ook wel over dat jazzballet gehad. Maar ja, dat is in 
Leek.. Dat is dan 's avonds weer en ja, dat wordt een heel gedoe. Nou dan heb je af en toe geen auto. Nou 
jaa dan kom je in de problemen. (Moeder van Petra, middenklasse, dorp). 

Verderr blijk t ook duidelijk hoe bekendheid met de omgeving en de route, een gevoel 

vann veiligheid creëert. Een route die in vergelijking met andere beschreven routes in 

potentiee als onveilig aangemerkt zou kunnen worden — dicht begroeid, verlaten, clubjes 

'vervelende'' jongeren, enzovoorts — krijgt met de woorden "daar moet ie altijd langs" het 

keurmerkk Veilig'. 

Duidelijkk blijk t dit als het verhaal van de heer Eltink uit de Oosterparkwijk vergeleken 

wordtt met het verhaal van mevrouw Bos uit De Wijert. Johan Eltink laat zijn zoon zonder 

all  te grote problemen naar het, in een groengebied aan de ringweg van Groningen 

gesitueerde,, sportcomplex Kardinge fietsen, waar deze 's avonds tennist. De heer Eltink, 

waarschuwtt zijn zoon voordat deze op pad gaat en hij vertrouwt op de bescherming van het 
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'artsenvriendje'.. Hij vindt het met inachtneming van deze beschermingsmaatregelen niet 

onveiligg dat zijn zoon en het artsenvriendje naar het sportcomplex fietsen. 

Mevrouww Bos en haar zoon Robert wonen daarentegen in de zuidelijke welgestelde 

buitenwijkk De Wijert. Ook Robert moet om te sporten 's avonds naar Kardinge fietsen. 

Liesbethh Bos is zich bewust van verschillende gevaren op de route naar Kardinge, juist 

omdatt de snelste route door de Oosterparkwijk voert. 

LlOSbSthLlOSbSth BOS; En hij ehm, klimt, dat doet 'ie als sport. Dus vrijdags 's avonds gaat 'ie dan altijd naar 
Kardinge,, naar het klimcentrum, en dan klimt 'ie. En daar gaat 'ie meestal met de bus heen, omdat ik dat 
niett prettig vind, dat hij daar op de fiets naar toegaat. Of hij wordt gebracht en gehaald, of hij moet met de 
bus. . 

/:: Waarom vindt u dat niet prettig? 

LiesbethLiesbeth Bos: Omdat er minder plezierige stukken in zijn en omdat, dat klimcentrum ligt er ook een beetje 
afgelegenn bij. En hij vindt het zelf, voelt 'ie zich ook niet veilig daar. Zelfs met de bus vindt 'ie het wel eens 
griezelig.. Als 'ie alleen 's avonds laat met de bus terug moet. Vindt hij ook niet prettig. Dus dan haalt mijn 
mann hem vaak op. 

/:: En waarom vindt hij dat niet prettig? 

LiesbethLiesbeth Bos: Nou, daar lopen wel eens groepjes jongens rond. En ehm, ja daar heeft 'ie het gevoel van 'nou 
daarr moet je niet te veel tegen zeggen, of die springen je op je nek'. Dus dat ehm, nou ik denk als hij het 
zelff  aangeeft, dan moet je hem daar maar niet laten. Dus dan wordt 'ie gehaald of, als 'ie met een vriend is 
dann gaat 'ie met de bus. 

I:I:  Die stukken die minder prettig zijn, wat voor soort stukken zijn dat? 

LiesbethLiesbeth Bos: Een beetje wat afgelegen fietspaden. Ehm, nou en door, hij zou ook door het centrum moeten 
fietsen,, en door de Oosterparkwijk, wijken toch, die hij niet kent. En waar ehm, ik denk, ja dat klinkt 
misschienn wat raar, maar waar, waar ander soort, ander soort kinderen wonen dan hier. Die misschien ook 
eenn ander soort codes hebben, die, die, die zij misschien niet begrijpen. Dat misschien ook, wat misschien 
ookk botst. Dus ik denk, ja, voorlopig moet je dat maar even voorkomen. Als ze wat ouder zijn, kunnen ze 
datt beter hanteren. Dus dat, en ehm, dat pad, dat is een vrij afgelegen fietspad, daar naartoe. Ja, dat ehm, 
jee moet ze niet bang maken, je hoeft het ook niet op te zoeken. Denk ik. 

7.55 Strij d om de ruimt e 
Inn de verhalen van jongeren en hun ouders over formeel georganiseerde tijdsbesteding, zijn 

zowell  overeenkomsten als verschillen zichtbaar. In eerste instantie is het opvallend hoe de 

clubb in zowel de verhalen van ouders als jongeren verbonden is met vrije tijd. Toch blijk t 

dee club in tweede instantie meer connotaties te hebben dan alleen vrije tijd. De club wordt 

behalvee met ontspanning en sociaal gebeuren door een groep ouders geassocieerd met 

leren,, gezondheid, en veilige tijd en ruimte. De club staat dus voor actieve tijdsbesteding 

enn 'niet niets doen'. 

Voorr jongeren is de club niet alleen een locatie voor fysiek sportieve activiteit, maar 

ookk een sociale omgeving waar men vrienden ontmoet. Georganiseerde vrijetijdsbesteding 

vindtt plaats op vertrouwde en veilige plaatsen. Enkele vormen van formeel georganiseerde 

tijdsbestedingg worden als avontuur voorgesteld. 

Dee kenmerken van de club — in tijd en ruimte vastgelegde afspraken onder toezicht van 

volwassenenn — en de structuur, die de club biedt aan de verdere dagindeling, geven ten 

minstee een groep ouders een onbezorgd gevoel. 

Daartegenoverr staat echter een groep jongeren die deze kenmerken minder waardeert. 

Dezee groep heeft tijd in 'de club' verruild voor tijd op 'straat', 'thuis' of in 'de disco'. Dit 
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iss zichtbaar in het profiel van zelfstandige pleiners en uit-en-thuizers. Voor deze jongeren is 

dee informele variant van tijdsbesteding net zo goed 'iets doen', als de formeel 

georganiseerdee variant in vrijetijdsverenigingen. Hier wringt de schoen. 

7.5.11 Interacti e In gezinne n en verschille n tusse n gezinne n 
Inn vergelijking met de andere plaatsen die in de naschoolse tijd van jongeren een rol spelen, 

wordtt er over de toegang tot de club relatief weinig tussen jongeren en hun ouders 

'onderhandeld'.. Jongeren zien de club als een domein waarbinnen hun zelfstandigheid ten 

opzichtee van hun ouders redelijk groot is. De club is hun eigen plaats en participatie brengt 

eigenn verantwoordelijkheden met zich mee, zoals op tijd aanwezig zijn. Hetzelfde geldt 

voorr de georganiseerde activiteiten buiten verenigingsverband. Het grootste gedeelte van 

dee jongeren gaat zelfstandig of samen met leeftijdgenoten naar de club en van de club naar 

huis. . 

Toch,, zijn er jongeren, grotendeels beschermden, die hierop een uitzondering vormen. 

Dee invloed van ouders op het tijdruimtelijk handelen van deze jongeren is goed zichtbaar. 

Uitt de verhalen van ouders (én jongeren) blijk t dat ook in andere profielen de club een 

domeinn is waarin ouders hun macht doen gelden. De manier waarop en de mate waarin 

ouderss invloed uitoefenen, hangen samen met de interactie tussen jongeren en ouders 

binnenn de context van het gezin. Wat dit betreft tekenen zich verschillen af tussen 

gezinnen. . 

Eenn groep ouders houdt rekening met de wensen van hun kinderen en neemt hun 

leefstijloriëntatiess in beraad. Deze ouders maken het liefst beslissingen in onderhandeling 

mett de kinderen en stimuleert hen clubactiviteiten te ondernemen. Deze gezinnen worden 

getypeerdd als varianten van het onderhandelingshuishouden. Wel manifesteren zich 

verschillenn wat betreft deze aanmoediging naar sociaal-economische status. Het stimuleren 

vann kinderen op dit punt komt meer voor bij ouders uit de hogere-middenklassegroepen, 

uitt de profielen van de beschermden, planners en uit-en-thuizers, dan bij ouders met een 

lageree klasse achtergrond, uit de zelfstandige pleiners. 

Di tt betekent overigens niet dat jongeren uit gezinnen met een hogere sociaal-

economischee status verplicht worden bepaalde activiteiten te ondernemen. Er wordt 

binnenn het gezin over gepraat, of zoals Zeijl concludeert: "Our data suggest that they are 

stimulatedd in a "(.. .) negotiation-directed" way by the parents leaving it to the child to 

decidee which organized activity to engage in as long as he or she does so at all" (2000, p. 

131).. Het zijn echter dezelfde ouders die in geval van volle vrijetijdsagenda's hun kinderen 

behoedenn voor extra activiteiten. 

Dee indruk dat ouders met jongeren onderhandelen tijdens conflicten, beslissingen duidelijk 

makenn en aan de wensen van hun kinderen tegemoet komen, is wijd verbreid in de 

onderzoekspopulatie.. Zowel ouders als jongeren zien dat zo. Wel signaleren jongeren over 

hett algemeen genomen meer bemoeienis en conflict op het gebied van de vrije tijd dan 

ouderss dat doen (zie hoofdstuk 6). 

Inn een aantal gesprekken valt echter op dat jongeren, als ze volgens hun ouders iets fout 

hebbenn gedaan, genegeerd of gestraft worden. Dit beeld past eerder in het plaatje van een 

bevelshuishoudenn dan in dat van een onderhandelingsgerichte variant en is zichtbaar bij de 
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groepp ouders met een lagere sociaal-economische status (uit de zelfstandige pleiners en uit-

en-thuizers).. Ik noem dit omdat het lidmaatschap van de club en bezoek aan een 

georganiseerdd evenement in uiterste gevallen kunnen worden ingezet als straf- of 

dwangmaatregel. . 

Inn het gesprek met zowel Rianne als haar moeder, wordt duidelijk hoe de toegang tot 

dee club gekoppeld kan worden aan goed gedrag op andere terreinen. Rianne en haar ouders 

hebbenn onenigheid over de manier waarop ze haar naschoolse tijd besteedt. Rianne krijgt 

opp een dag van haar ouders te horen, dat, als ze niet stopt met roken en haar vrienden die 

zee op straat ontmoet niet vaarwel zegt, haar lidmaatschap van de fietscrossvereniging wordt 

opgezegd,, aldus Rianne. Het clublidmaatschap wordt door de ouders bewust als 

machtsmiddell  ingezet om hun dochter van de straat te houden en met 'de straat' 

geassocieerdee activiteiten, zoals roken en rondhangen met 'foute' vrienden te voorkomen. 

Riannee bevindt zich in een duivels dilemma. Ze is verknocht aan fietscrossen en zou 

dezee activiteit liever niet missen. Haar vrienden, de ontmoetingsplek op de brug en roken, 

zijnn echter minstens even belangrijk. Uiteindelijk is het uitgelopen, vertelt ze, terwijl ze 

haarr ogen niet droog kan houden, op een groot conflict, waarbij "ik letterlijk en figuurlijk het 

huishuis ben uitgeramd." Toen ze weer thuis was, is de situatie naar haar zeggen rustiger 

geworden,, hoewel haar vader haar nog steeds bij tijd en wijl e negeert. Deze spanningen 

thuiss zijn ook tijdens het interview goed merkbaar. Rianne is veel thuis op haar eigen 

kamer.. Ze gaat nog steeds naar de training. Haar vrienden ontmoet ze stiekem, op tijden 

datt ze toch van huis is voor de club van de kerk, of voor voetbaltrainingen. Hetzelfde geldt 

voorr het roken. 

Ookk uit de verhalen rond de alledaagse clubpraktijken van Rianne, in een periode 

waarinn geen sprake is van acute conflicten tussen haar en haar ouders, blijk t echter deze 

'topp down' manier van communiceren, die zo kenmerkend is voor een autoritaire 

opvoedstijl.. Kerkbezoek en participatie in het bloemschikken van de club van de kerk, zoals 

reedss uit het verhaal van mevrouw Schouten bleek, zijn verplicht. Discussie hierover is niet 

mogelijk.. Doordat de ouders de participatie van hun dochter in formeel georganiseerde 

activiteitenn als gunst zien, krijgt het halen en brengen voor de moeder een verplicht 

karakter. . 

Hett verhaal van de planner Esther en Annelies Apotheker, staat in schril contrast met 

datt van Rianne en haar moeder en vormt een voorbeeld van de dagelijkse interactie zoals 

diee in een onderhandelingsgericht gezin plaatsvindt. Beschermingsmaatregelen worden in 

ditt gezin besproken en niet opgelegd. Bovendien proberen de ouders hun bezorgdheid over 

tee brengen op een dusdanige manier dat het kind zelf voorzorgsmaatregelen in haar 

handelenn opneemt: 

AnneliesAnnelies Apotheker-. Ik heb dat [samen fietsen] altijd eh... gepromoot, ja, ik zoek een ander woord 
daarvoor,, maar ik probeer het zoveel mogelijk te bevorderen in ieder geval dat ze dat doen, omdat, net 
watt ik zei, dat vind ik op een gegeven moment heel vervelend, om een uur of zeven, halfacht, als ze 
helemaall  alleen, het is daar écht heel eenzaam hoor. Ik bedoel, als je daar iets overkomt, dan heb je ook 
nooitt meer een kans gehad, bij wijze van spreken, dus dat is niet zo fijn. Dus dat bevorder je wel. Om te 
zeggen,, 'nou (ik) probeer met elkaar te fietsen'. (Moeder van Esther, hogere-middenklasse, De Wijert-
Zuid). . 

Dee bredere context en de reden van beschermings- en begrenzingstrategieën worden 

uitgelegd.. In Giddens' (1984) termen probeert men de 'interpretive schemes' van 
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jongerenn te beïnvloeden, door bepaalde beelden en opvattingen over activiteiten of 

plaatsenn ingang te doen laten vinden.Deze manier van beïnvloeden is duidelijker zichtbaar 

inn de gezinnen met een hogere sociaal-economische status. 

Verschillenn in interactie tussen gezinsleden zijn niet alleen zichtbaar in de wijze waarop 

toegangg tot de club tot stand komt (deelname aan clubactiviteiten en bescherming op de 

routee naar de club), maar ook in de gekozen aanpak voor de inbedding van de club in de 

alledaagsee praktijk (het dagelijkse collectieve tijdruimtebudget van het gezin). In het gezin 

vann Esther en Annelies wordt bijvoorbeeld het moment van etenstijd net zo goed aangepast 

aann de hobby's van de dochter, als aan de werktijden van de ouders. Omdat Esther 

doordeweekss pas om halfacht thuis komt van respectievelijk hockeytraining of paardrijden, 

eett het gezin, als ze dit gezamenlijk doen, niet voor halfacht. 

Inn de gezinnen waar georganiseerde naschoolse tijdsbesteding geen prominente plaats in 
dee perceptie van ouders inneemt — huishoudens uit de lagere klasse die zich verder 
kenmerkenn door een autoritaire opvoedstijl in met name het profiel van de zelfstandige 
pleinerss en uit-en-thuizers —, is geen sprake van flexibilisering van het gemeenschappelijk 
tijd-- en ruimtegebruik. Het geval van Remco, de zelfstandige pleiner, die het eten overslaat 
indienn hij een vol vrijetijdsprogramma heeft, illustreert dit. In het gezin van Remco, dat als 
autoritairr bestempeld kan worden, is geen ruimte voor een flexibele opstelling. 

Tott slot wil ik de actieve rol die jongeren vervullen in de creatie van zelfstandige 
speelruimtee benadrukken. Het zijn uiteindelijk de jongeren zelf die dagelijks voor de keuze 
staan,, wel of niet naar de club te gaan en wel of niet samen met vrienden terug te fietsen. 
Dee machtspositie van jongeren is goed zichtbaar daar waar de schoen wringt, namelijk als 
jongerenn niet meer, of minder actief zijn in georganiseerde naschoolse tijdsbesteding, 
terwijll  ouders dit liever anders zien. Het gaat hier om een groep zelfstandige pleiners en 
enkelee uit-en-thuizers. 

Mariannee Huizinga — met wie in het vorige hoofdstuk is kennisgemaakt — kan hemel en 
aardee bewegen, vertelt ze, maar Frederick blijf t steeds vaker weg van de sport- en 
hobbyy vereniging. Ze beschrijft dat de gymnastiek en hobbyclub haar dochter niet meer 
interesseren:: "Nee sinds Frederiek echt bij dat groepje zit, zich daarbij aansloot, was het heel vaak 

vanvan 'ik ga vanavond niet naar gymnastiek', 'nou, je gaat wel'. 'Nee, ik ga niet. Ik had afgesproken 

metmet die en die'." Op een gegeven moment restte Marianne Huizinga niets anders dan de 
lidmaatschappenn op te zeggen. 

Ookk Liesbeth Bos, waarvan duidelijk werd dat ze haar zoon probeert te stimuleren zijn 
tij dd nuttig en sportief te besteden, wijst op de macht van haar zoon. Haar woorden wil ik 
hierr nog eens aanhalen: 

LiesbethLiesbeth 008: (...), of ja, nee, ja, nou echt onenigheid. Ik probeer het wel eens, een voorstel 'waarom 
doee je niet dit, of waarom doe je niet dat'. Nou, er is ook weinig aan te veranderen hoor. Als hij vindt dat 
datt niet leuk is, dan is dat gewoon niet leuk. En dan doet 'ie het ook niet [gelach]. Dus, dat, daar kunnen 
wee wel over praten. Maar het schiet niet erg op, nee. 
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7.66 Besluit 
Dee club neemt in het vrijetijdsleven van de Groningse jongeren uit dit onderzoek een 

belangrijkee plaats in. Dit blijk t niet alleen uit aantallen clublidmaatschappen en formeel 

georganiseerdee afspraken, maar ook uit de wijze waarop jongeren over de club in 

combinatiee met vrije tijd spreken. Bovenal is duidelijk geworden dat de betekenis van de 

clubb divers is. De betekenis verschilt naar profielen, gender, sociaal-economische 

achtergrondd en woonomgeving en wordt bovendien door jongeren en ouders anders 

ervaren. . 

Voorr veel jongeren is de club, doordat de omgeving bekend is, een haast alledaagse 

plaats.. Dat de club niet nadrukkelijk als avontuurlijke plaats wordt afgeschilderd, betekent 

niett dat de club een saaie plaats is. De enthousiaste wijze waarop planners, beschermden en 

uit-en-thuizerss over formeel georganiseerde activiteiten praten, maakt dat onderzoek, dat 

laatt zien dat op deze leeftijd alleen informele activiteiten als vrije tijd en openbare plaatsen 

alss vrije ruimtes worden gedefinieerd, enigszins kritisch moet worden bekeken (zie bijv. 

Lieberg,, 1997; McMeeking & Purkayastha, 1995). De club kan tot op zekere hoogte 

functionerenn als vrije ruimte, een domein in de naschoolse tijdsbesteding waarover 

jongerenn een bepaalde mate van zeggenschap ervaren, door de afwezigheid van directe 

bemoeieniss van de eigen ouders. Dit is mede mogelijk juist doordat ouders de 

vrijetijdsverenigingg als goede en veilige tijd en ruimte voor hun kinderen construeren. 

Dee informalisering van de tijdsbesteding, die zich juist op deze leeftijd voordoet, is wel 

degelijkk zichtbaar in de verhalen van jongeren én ouders. Toegenomen schooldrukte, een 

langeree reisafstand naar school en waardering van informele activiteiten vanwege het 

socialee karakter — samenzijn met leeftijdgenoten - , de afwezigheid van verplichtingen en 

toezichtt van volwassenen dragen hieraan bij. In de profielen waar sprake is van deze 

verminderdee deelname aan georganiseerde activiteiten in plaatsen gekenmerkt door 

toezicht,, worden de machtsrelatie tussen ouders en kinderen en de veranderingen hierin 

goedd zichtbaar. 

Ouderss maken de toegang tot clubs mogelijk, bijvoorbeeld door contributie te betalen 

enn de rol van chauffeur op zich te nemen. Dit doen ze vanuit de redenatie dat de club een 

gezonde,, nuttige, maar zeker ook veilige omgeving is. De club wordt als veilige plaats 

gedefinieerdd vanuit de optiek dat jeugd niet veilig is in de openbare ruimte. Mede doordat 

hett gevaar van nietsdoen in de openbare ruimte aanwezig is. 

Hett betreft met name (hogere-)middenklasse-ouders van zelfstandige pleiners, uit-en-

thuizerss en beschermden die zich tevens kenmerken doordat ze beslissingen in 

onderhandelingenn met de kinderen nemen. Deze ouders stimuleren de participatie in clubs 

opp een directe manier door het hun kinderen aan te raden, helemaal wanneer jongeren een 

lidmaatschapp minder serieus nemen of opzeggen. 

Terwijll  de club op zich door deze groep overwegend wordt gedefinieerd als een 

omgevingg waar jongeren veilig kunnen doorgroeien tot zelfstandige individuen, baart de 

routee naar de club de ouders meer zorgen. Ouders treffen, rekening houdend met de 

opvattingg van de kinderen, de partner en andere ouders, verschillende 

beschermingsmaatregelen,, vaak met elkaar gecombineerd. Daarbij zijn met name 
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territorialee strategieën, regulatie wat betreft mobiliteit, sociale contacten, tijd en 
hulpmiddelenn genoemd. 

Hoewell  de zelfstandige bewegingsvrijheid van jongeren in dit onderzoek aanzienlijk 
groterr is dan die van kinderen (zie bijv. Karsten et al., 1998; Van der Spek & Noyon, 
1993),, hebben ouders in de formeel georganiseerde naschoolse tijdsbesteding dus duidelijk 
eenn vinger in de pap. De interpretatie van de interviews laat zien dat onderzoek dat 
concludeertt dat de invloed van ouders beperkt is, genuanceerd moet worden (zie 
hoofdstukk 3). De bevindingen wijzen eerder in de richting van uitkomsten van Amerikaans 
onderzoekk (Hultsman, 1993a), dat laat zien dat bij driekwart van een groep ondervraagde 
tienerss (10-15 jaar) uit verschillende woonomgevingen de invloed van ouders op de 
beslissingg om deel te nemen aan een nieuwe formeel georganiseerde activiteit groot was 
Ookk Howard en Madrigal (1990) concluderen dat met name moeders een fundamentele 
roll  spelen in de keuze van verenigingen voor hun kinderen . 

Bovendienn is de rol van ouders niet alleen in het geval van gezinnen gekenmerkt door 
eenn hogere sociaal-economische status en met een onderhandelende interactie zichtbaar 
(Zeijl ,, 2000). Ook in lagere sociaal-economische klassen, die gekenmerkt worden door 
eenn autoritaire opvoedstijl, is invloed van ouders aanwezig (vgl. Hultsman, 1993a). Voor 
dezee ouders is de vrijetijdsclub minder bekend en niet altijd betaalbaar. Zij staan 
sceptischerr tegenover de deelname van hun kinderen aan meerdere vrijetijdsverenigingen. 

Tott slot is de woonomgeving van betekenis in de structurering en regulatie van het 
sociaalruimtelijkk netwerk. Vooral op het platteland zorgt de combinatie van in tijd en 
ruimtee vastgelegde afspraken en de afwezigheid van voorzieningen in de nabijheid van de 
woningg voor een beperkt resterend tijdruimtebudget. Het gebrek aan leeftijdgenoten en 
goedd openbaar vervoer en kenmerken van de inrichting van de openbare ruimte die als 
onveiligg worden ervaren (slechte verlichting en het ontbreken van fietspaden), brengen 
ouderss ertoe zelf over te gaan tot het bieden van bescherming. Dit betekent een 
georganiseerdd en beschermd sociaalruimtelijk netwerk voor plattelandsjongeren. 

2055 N=940. 
2066 N= 125. Bij de uiteindelijk keuze heeft de moeder evenveel invloed als het kind. Howard & Madrigal 
schrijvenn hierover: "During the final stage it appears that die mother "consults" widi die child to determine the 
child'ss willingness to participate and yields some of her decision authority to the child." (1990, p.251). De 
leeftijdd van de kinderen varieert tussen 4-14 jaar. Hoewel het erop lijk t dat de invloed van de groep 11 - tot 14-
jarigenn op de uiteindelijke beslissing om aan een georganiseerde activiteit deel te nemen groter is dan in de 
anderee leeftijdsgroepen, is het verschil niet significant. Het feit dat er relatief weinig veertienjarigen deel 
uitmakenn van de groep, kan het uitblijven van significantie verklaren. In elk geval blijf t de invloed van met 
namee moeders op de uiteindelijke beslissing relatief groot. 
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