
 

 

Over Leonardo Da Vinci, dwarsdenken en -voelen, … 

“Veel plezier”, “als er iets is moet je het zeggen tegen de trainers”, ”flink zijn”,  “doen wat de trainers zeggen”,  

“amuseer je”, … zaken die papa en/of mama wellicht tegen hun zoon/dochter zeggen als ze hun kampioen ’s 

morgens afzetten op een Balbal Vista zomerstage. 

Toch zou er iets aan het wensenlijstje mogen toegevoegd worden : dwarsheid.  Ik 

weet echter niet of de mama- en papawereld hier klaar voor is !  Binnen Balbal 

Vista hopen we dat er nochtans meer Balbal Vista dwarsdenkers of dwarsvoelers 

mogen zijn.  Soms missen we heel erg de authentieke speler en zijn individuele 

kleurrijke stem – de speler die niet steeds herhaalt en doet wat anderen doen of 

zeggen.  We merken dat veel kinderen in hun warme cocon blijven en terug 

grijpen naar vertrouwde zaken.  Die veiligheid is wel een basisbehoefte maar 

kinderen missen in die cocon wel heel wat extra creatieve ontwikkelkansen.  

Eventjes door de spleten van die cocon piepen of die cocon met Balbal Vista 

eventjes verlaten, … loont nochtans ! 

 

Let wel : dwarsheid is in Balbal Vista land een positieve eigenschap en gaat hand in hand met openheid, vrijheid 

en durf.  Het vraagt inderdaad lef om tegen het ‘silodenken’ in te gaan.  Uiteraard is het niet verkeerd ergens 

bij te willen horen maar blijf tegelijk trouw aan jezelf.  Je mag anders en uniek zijn.  Dat is de essentie van 

vrijheid.  En zorgt vrijheid niet voor blijheid ? 

We doen het als volwassene, trainer en ouder vaak onbewust : 

we zetten onze kinderen en spelers in een wereld waarin wij 

met ons eigen ‘volwassen’ referentiekader de ontwikkelrichting 

gaan bepalen van het kind.  Soms bouwen we zelfs onbewust 

wat muren rond die zgn. kindwereld !  Maar wat is er mooier 

dan een klimaat en omgeving creëren waar het kind zijn 

authentieke zelf en mening durft te vormen en te uiten, ook als die tegen een groep of het gewenste gedrag 

ingaat.  Mogen schitteren in je eigen kleur. 

We verspreiden met Balbal Vista graag de dwarsdenkerij als 

levenshouding.  Het Balbal Vista dwarsdenken en  -voelen in elke 

huiskamer, in elke ploeg, in elke klas, … zou dat geen mooi streven zijn ?  

Zou de wereld dan stilvallen wegens te veel dwarsheid ?  Ik denk het 

niet want dwarsdenkers en -voelers zijn geen dwarsliggers !  

Dwarsdenken en -voelen maakt de wereld veel groter, opent nieuwe 

mogelijkheden en andere ontwikkelperspectieven.  Openheid en die 

openheid ook toelaten is de basis van dwarsdenken en -voelen.  Wie 

met een open geest naar de wereld mag kijken, observeert beter, 

analyseert scherper, stimuleert zijn/haar creativiteit en legt verrassende verbanden.  Of wat Balbal Vista 

spelers gemeen kunnen hebben met Leonardo Da Vinci.  Deze humanist legde zich niet neer bij denkkaders en 

opvattingen, … hij werkte in de eerste plaats voor zichzelf en was gedreven door nieuwsgierigheid en 

experimenteerde in de meest uiteenlopende domeinen.  De wegen die hij insloeg, liepen soms dood, maar dat 

kan je pas weten als je eerst van het pad bent afgeweken.  Het loonde toen al ! 

Met Balbal Vista breken we graag muren af en stimuleren we kinderen & hun ouders graag om net zoals Da 

Vinci vertrouwde paden te verlaten.  Ben je geïnteresseerd ?  Schakel bewust - weg uit de silo van 

gelijkgestemden en leve Da Vinci & de dwarsers ! 
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“Iedereen wist dat het 

niet kon tot er iemand 

kwam die dat niet wist!” 


