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1. Inleiding 

De rol van bewegen tijdens de ontwikkeling van het kind 

 
Dat sport een positief effect heeft op de lichamelijke ontwikkeling van kinderen is 
algemeen bekend en wordt door vele wetenschappelijke studies beaamt. Zo behoedt 
voldoende beweging de jongeren voor overgewicht en obesitas. Kinderen met 
overgewicht hebben immers een grotere kans op gezondheidsproblemen, dit zowel op 
korte als op lange termijn en riskeren op te groeien tot inactieve volwassenen.1 
Kinderen die regelmatig fysiek actief zijn, blijken ook minder vatbaar te zijn voor 
bepaalde ziektes, ontwikkelen hun spierkracht, motorische coördinatie en  
uithoudingsvermogen. 2 

Een sportomgeving kan ook de ideale situatie kan zijn om bepaalde waarden, normen 
en attitudes aan kinderen mee te geven. Waarden als gezondheid, eer, vriendschap, 
vreugde en fair play moeten aan de orde worden gesteld tijdens het sporten. Ook 
kunnen jongeren sociale attitudes als samenwerking, verdraagzaamheid, 
hulpvaardigheid, zelfbeheersing en eerlijkheid tijdens het spelen ontwikkelen. Deze 
morele waarden en attitudes worden echter niet automatisch gegenereerd via de 
sport, maar vereisen een geplande en gereflecteerde aanpak. 3 
Sporten in een competitieve omgeving leidt daarom niet altijd tot een beter 
normbesef bij kinderen. Jacobs & Diekstra (2009) bevestigden dit en beweren dat de 
organisatiecultuur van een club en de attitude van bepalende figuren (bvb. trainers) 
een zeer grote invloed heeft op de morele ontwikkeling van kinderen. De mate waarin 
coaches belang hechten aan winnen boven principes als fair play en andere morele 
zaken zal er dus voor zorgen dat jonge kinderen zich moreel gezien minder zullen 
ontwikkelen. 

Sport en beweging dragen dus in hoge mate bij tot de gezondheid van jongeren. 
Anderzijds is Bewegen van groot belang voor de harmonieuze ontwikkeling van het 
opgroeiende kind, dit zowel op lichamelijk, mentaal als affectief vlak. Een gezonde 
sportbeoefening is dus essentieel tijdens de ontwikkeling van het kind!  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 Symposium sport op jongerenmaat (2004): Werkgroep overheden, resultaten 
2 Jacobs en Diekstra (2009) “Effecten van Sportbeoefening op de cognitieve, sociaal emotionele en morele 
ontwikkeling van kinderen en jeugdigen” uit Sportgericht nummer 1 – jaargang 63. 
3 Prof. Dr. M. Maes (2010) Ethische en juridische aspecten in de lichamelijke opvoeding en het sportbeleid. 



 

 

2. Verdrag inzake de Rechten van het Kind 
en de consequenties voor de sportwereld 

 
Wat de rechten van een kind juist zijn staat officieel vastgelegd in het “Verdrag inzake 
de Rechten van het Kind”, en is gebaseerd op de “Universele verklaring van de 
Rechten van de Mens” uit 1948. Onder Kind wordt verstaan, ieder mens jonger dan 
18 jaar. De Rechten van het Kind werden voor het eerst aangenomen tijdens de 
Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) op 20 november 1989. België 
ondertekende dit Verdrag op 26 januari 1990 en het trad in werking  op 15 december 
1992. In dit verdrag staan rechten opgenomen die betrekking hebben op 
bescherming, op participatie- en provisierechten voor minderjarigen. 4  

  
Het kinderrechtencommissariaat vat het verdrag samen tot 12 punten waar het kind 

recht op heeft: 

1) recht op spel 
2) recht op inspraak 
3) recht op onderwijs 
4) recht op bescherming 
5) recht op een eigen geloof 
6) recht op gezondheidszorg 
7) recht op informatie 
8) recht op goede arbeidsomstandigheden 
9) recht op opvoeding 
10) recht op vereniging 
11) recht op privacy 
12) recht op voeding 

 
 
Deze rechten zijn natuurlijk ook in de sportwereld van toepassing. Sportclubs en 
organisaties dragen zelfs rechtstreeks bij tot het vervullen van “recht op spel” en 
“recht op vereniging” bij kinderen. Anderzijds staan er in het Verdrag ook andere 
zaken vermeld die een invloed hebben op de jeugdsport. Hieronder een overzicht van 
de artikels die betrekking hebben op de jeugdsport en het beleid 5 :  

 

Artikel 6 voorziet het recht op een zo ruim mogelijke mate van overleven 
en ontwikkeling. De overheid dient hierop toe te zien, te waken en 
desnoods beschermend op te treden om zo een optimaal mogelijke 
ontwikkeling van het kind te verzekeren. 

Sport draag bij tot een “volwaardige ontwikkeling” van het kind, niet enkel lichamelijk 
maar ook geestelijk. Bewegen en aan sport doen dus is niet enkel een noodzaak voor 
kinderen om zich te kunnen ontwikkelen, het is zelfs een fundamenteel recht! Men 
moet er wel op toezien dat de ontwikkeling van het kind tijdens het sporten nooit in 

                                            
4 www.kinderrechten.be 
5 Kinderrechtencommissariaat: 1) advies: aan de commissie welzijn 2) advies: hoorzitting rond jeugdopleidingen in 
de sport 3) advies: topsport in de basisschool. 



 

 

gevaar komt. Dit kan gebeuren door blessurepreventief te werken, een te grote 
belasting te vermijden, controleren op het gebruik van illegale middelen en het 
vermijden van een te hoge psychologische druk op de jongeren. 

“Kinderen moeten kind kunnen zijn. Competitie is voor het kind pas zinvol als die 
aansluit bij hun leefwereld en fysieke mogelijkheden. Wetenschappers waarschuwen 
ook voor de mogelijke gevolgen van een te doorgedreven eenzijdige competitiesport 
voor kinderen jonger dan 12 jaar. Dit kan op verschillende vlakken gevaren inhouden 
voor een goede algemene ontwikkeling: 
 

a) Sportmedisch: Te veel eenzijdige trainingen kunnen een gevaar voor overbelasting 
opleveren met blessures en overtraining tot gevolg. 
 

b) Sportpedagogisch: Bij een te grote nadruk op prestatie en de competitie vervalt het 
spelelement. Het kindvriendelijke komt in gevaar doordat ze moeten presteren volgens 
volwassen normen en spelregels. De minder getalenteerden vallen hierdoor uit de boot. 
 

c) Sporttechnisch: Kinderen leren slechts een sporttak beoefenen. Wat nadelig is voor 
de algemene ontwikkeling van hun motoriek.6 

 

Artikel 2 verbiedt elke vorm van discriminatie.  

Elke vorm van ongelijke behandeling is aldus uit den boze, elke jongere moet aan 
sport kunnen deelnemen en er moeten voldoende keuzemogelijkheden zijn. Dit geldt 
ook voor minder getalenteerde jongeren.  

 

Artikel 3 stelt dat alle regelgevingen met betrekking tot het kind steeds 
opgesteld moeten worden in functie van het hoger belang van het kind.  

Een regelgeving dient dus niet om de belangen van volwassenen of organisaties te 
dienen, maar in de eerste plaats de belangen van het kind. De belangen en behoeften 
van kinderen en jongeren vormen dan ook steeds de eerste leidraad in het vormen 
van de regelgeving. Wanneer men dus regels opstelt omtrent het beleid in de 
jeugdsport, moeten die steeds worden opgesteld vanuit het oogpunt “wat het beste is 
voor de ontwikkeling van het kind”. 

Uit een belevingsonderzoek van Van Gils (1991) blijkt dat meer dan de helft van de 
bevraagde kinderen lid zijn van een sportclub. De twee voornaamste redenen, om deel 
uit te maken van een club, zijn: het gevoel “erbij te horen” en interesse in de sport 
zelf. Hun motivatie en enthousiasme zijn dus zeer belangrijk, ze geven dan ook aan te 
willen stoppen met die sport wanneer ze het “niet meer graag doen”. Kinderen vinden 
in de sport een antwoord op hun behoefte aan beweging, teamgeest, grenzen 
verleggen en leren omgaan met spelregels, dit naast de positieve effecten op de eigen 
ontwikkeling.7  

Sport is er voor de kinderen om plezier te beleven in het “nu”. Sporten in clubverband 
is voor hen dan ook vooral een sociaal gegeven. Het is dit sociale element die ervoor 
zorgt dat jonge kinderen gemotiveerd zijn om te komen sporten. 

                                            
6 “Strategisch plan voor de Sport” van het Vlaamse Parlement, 10 juli 1997 
7 Van Gils, J (1991) Wie niet weg is, is gezien. Hoe beleeft het kind zijn gezin, zijn school en zijn vrije tijd. Brussel, 
Koning Boudewijnstichting, p.117 – 122. 



 

 

Artikel 5 en 18 Ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding en 
ontwikkeling van hun kind, de Staat moet hen bij deze taken 
ondersteunen 

Kinderen hebben, zoals eerder vermeld, recht op een “volwaardige ontwikkeling”. Bij 
deze volwaardige ontwikkeling hoort bewegen! Dit is essentieel voor het kind om zich 
motorisch, cognitief en affectief te kunnen ontplooien.8 Ouders moeten dus hun kind 
ondersteunen en motiveren om te sporten, zonder dat er hierbij te veel druk wordt 
gelegd op presteren. De rol van ouders in de sportbeoefening van hun kinderen heeft 
een grote invloed op het welbevinden van kinderen in tijdens de sportbeleving.  

 

Artikel 12 stelt dat kinderen hun mening moeten kunnen geven in alle 
zaken die hen aanbelangen. Aan deze mening moet belang worden 
gehecht 

Artikel 13 geeft aan kinderen het recht op juiste en volledige informatie. 
Dit maakt de meningsuiting mogelijk 

Ook in de sport moet men dus steeds bereid zijn om antwoorden te geven op de 
vragen van kinderen. De sportcontext is de ideale omgeving om informatie mee te 
geven rond gezondheid en andere gerelateerde zaken. Ook moet er rekening 
gehouden worden met wat de jongere zelf belangrijk vindt, en de jongere vrij laten in 
de keuzes omtrent welke sport hij wil beoefenen. 

 

Artikel 15 geeft het recht aan kinderen op vrijheid van vereniging 

Kinderen moeten dus de vrije keuze hebben om zich aan te sluiten bij een vereniging 
naar keuze. Dit houdt ook het recht in om vrij te kunnen veranderen. Langdurige 
contracten en “opleidingsvergoedingen” zijn dus in principe niet mogelijk voor 
minderjarigen. 

 

Artikel 24 Handelt over de gezondheid van kinderen, dit zowel curatief als 
preventief, en pleit ook voor gezondheidsverbetering 

Het spreekt voor zich dat sport een grote en belangrijke rol kan spelen in de 
preventieve gezondheidszorg en gezondheidsontwikkeling van kinderen. Een te 
doorgedreven beoefening van één bepaalde sport kan anderzijds voor nefaste 
gevolgen hebben voor de gezondheid van het kind (blessures, een te éénzijdige 
ontwikkeling). 

 

 

 

                                            
8 Panathlon Vlaanderen (2002) GEKWETSTE KINDEREN bedreiging van de positieve waarden in de kinder- en 
jeugdsport p.9 



 

 

Artikel 31 bepaalt het recht van het kind op rust, vrije tijd, deelneming 
aan spel en recreatieve bezigheden, passend bij de leeftijd van het kind 

Sport hoort hier zeker bij! Jonge kinderen moeten dus kunnen sporten, maar dit moet 
steeds een vrijetijdsbesteding blijven. Sport mag wel een ernstige vrijetijdsbesteding 
worden, maar het mag nooit een te grote druk op de minderjarige leggen, fysisch 
noch psychisch. Een aantal factoren spelen echter een rol in hoeverre de druk als te 
groot wordt ervaren: 

1. de individuele draagkracht van het kind 
2. de specifieke aspecten van de beoefende sporttak 
3. de algemene gevolgen van de intensieve sporttraining 
4. de wijze waarop de training en sportbeoefening vorm krijgt 

 

Artikel 33 stelt dat kinderen beschermd moeten worden tegen het illegale 
gebruik van verdovende middelen 

In de sport betekent dit het vermijden van het illegale gebruik van (al dan niet 
illegale) stimulerende middelen en doping. Het gebruik van zulke producten is in elke 
situatie onaanvaardbaar, het kan bij kinderen leiden tot een slechte ontwikkeling wat  
kan resulteren tot zware medische gevolgen op later leeftijd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. De “Rechten van het Kind” in de Sport toegepast 
Panathlon International 

 
Panathlon International is een niet-gouvernementele vereniging die de koepel vormt 
van alle Panathlon Clubs in de wereld. Deze organisatie is erkend door het IOC 
(Internationaal Olympisch Comité) en werd opgericht in 1960 in Italië. Panathlon 
International had initieel de bedoeling om mensen uit verschillende sportdisciplines te 
verenigen om zo de Olympische gedachte en de solidariteit in de sport te 
bevorderen.9 

Panathlon International is vandaag de dag echter niet enkel en alleen meer bezig met 
deze zaken. Het wil ook de positieve waarden en normen beschermen die men in de 
jeugdsport terugvindt. De jeugdsport wordt immers bedreigd door factoren als 
projectiegedrag van volwassenen, (over)commercialisering, egocentrisme, het moeten 
winnen, steeds de grenzen verleggen (blessures & overbelasting), discriminatie. 10 
Deze zaken kunnen ervoor zorgen dat het belang en de ontwikkeling van het kind zelf 
naar de achtergrond verdwijnt.  

Daarom heeft de organisatie, samen met de steun van internationale experts, de 
“Panathlon Verklaring over Ethiek in de jeugdsport” opgesteld vertrekkende vanuit het 
Verdrag “de Rechten van het Kind”. De bedoeling van deze Verklaring is om heldere 
gedragsregels vast te leggen voor alle betrokkenen en belanghebbenden in de 
jeugdsport om zo de positieve waarden na te streven. De opgestelde verklaring werd 
op 24 september 2004 voor het eerst te Gent voorgelegd aan de internationale 
sportwereld. Na het voorlezen van de vijf hoofdpunten en de toelichting ervan, 
verklaarde de internationale sportwereld zich akkoord met de volgende standpunten11 

1. We willen de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met 
volgehouden inspanning en met goede planning nastreven. 

 Op het vlak van training en competitie zullen we op evenwichtige manier vier hoofddoelen 
nastreven: de ontwikkeling van de motorische (technische en tactische) vaardigheid, een 
gezonde en veilige competitieve stijl, een positief zelfbeeld en goede sociale vaardigheden. 
Hierbij zullen we ons laten leiden door de noden van het kind. 

 We geloven dat de drang om uit te blinken en te winnen, succes en plezier net als 
mislukking en frustratie te ervaren, integrerend deel uitmaken van de competitiesport. We 
zullen kinderen de kans geven zich dit eigen te maken en het te intergeren (binnen de 
structuur, de regels en de beperkingen van het spel) in hun prestatie en we zullen hen 
helpen hun emoties te beheersen. 

 We zullen speciale aandacht schenken aan de leiding en opleiding van kinderen aan de hand 
van modellen die de ethische en humanistische principes in het algemeen en de fair play in 
de sport in het bijzonder naar waarde schatten. 

 We zullen ervoor zorgen dat kinderen betrokken worden bij het besluitvormingsproces in 
hun sport. 

                                            
9 Publicatie: “Sport op jongerenmaat” Symposium, woensdag 7 juni 2006 
10 Symposium Sport op Jongerenmaat (2006) Sport op jongerenmaat… Een ethisch vraagstuk, Prof. Dr. Marc Maes 
11 Panathlon Verklaring over ethiek in de jeugdsport 



 

 

2. We zullen onze inspanningen voortzetten om alle vormen van 
discriminatie uit de jeugdsport te bannen 

 Dit heeft te maken met het fundamentele ethische principe van gelijkheid, dat sociale 
rechtvaardigheid en gelijke verdeling van de mogelijkheden vereist. Laatmaturen, 
gehandicapten en minder getalenteerde kinderen zullen dezelfde kansen krijgen om aan 
sport te doen en zullen dezelfde professionele begeleiding krijgen die ter beschikking staat 
van vroegmature, valide en meer getalenteerde kinderen zonder onderscheid van geslacht, 
ras of cultuur. 

 

3. We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten 
kan veroorzaken en dat er preventieve en curatieve maatregelen nodig 
zijn om kinderen te beschermen. 

 We zullen de psychische en fysieke gezondheid van kinderen maximaal bevorderen door ons 
in te spannen om bedrog, doping, misbruik en uitbuiting tegen te gaan en de kinderen te 
helpen mogelijke negatieve effecten ervan te overwinnen. 

 We aanvaarden dat het belang van de sociale omgeving van het kind en het motiverende 
klimaat nog steeds onderschat worden. Daarom zullen we een gedragscode ontwikkelen, 
aanvaarden en toepassen met klaar vastgelegde verantwoordelijkheden voor allen die 
betrokken zijn bij het netwerk rond de jeugdsport: sportorganisaties, sportleiders, ouders, 
opvoeders, trainers, sportmanagers, sportbesturen, artsen, kinesisten, diëtisten, 
psychologen, topatleten, de kinderen zelf… 

 We raden sterk aan dat ernstig wordt overwogen om organen te creëren op de gepaste 
niveaus om deze code op te volgen. 

 We steunen systemen ter registratie en accreditatie voor trainers en coaches. 
 

4. We verwelkomen de steun van de sponsors en de media, maar we 
geloven dat die steun in overeenstemming moet zijn met de 
hoofddoelstelling in de jeugdsport. 

 We verwelkomen sponsoring van organisaties en bedrijven alleen wanneer dit niet botst met 
het pedagogische proces, de ethische basis van de sport en de hoofddoelstellingen van de 
jeugdsport. 

 We geloven dat het niet alleen de functie van de media is om reactief te zijn, dit betekent 
een spiegel te zijn van de problemen van onze maatschappij, maar ook pro-actief, dit 
betekent stimulerend, opvoedend en vernieuwend. 

 

5. We onderschrijven daarom formeel het “Panathlon Charter” over De 
Rechten van het Kind in de Sport. 

“Panathlon Charter” 

Alle kinderen hebben het recht: 

1) Sport te beoefenen 
2) Zich te vermaken en te spelen 
3) In een gezonde omgeving te leven 
4) Waardig behandeld te worden 
5) Getraind en begeleid te worden door competente mensen 
6) Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en 

mogelijkheden 
7) Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie 
8) In veilige omstandigheden aan sport te doen 
9) Te rusten 
10) De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden 



 

 

4. De rol van de belanghebbenden  
 

1. Het Kind 

Het kind heeft niet alleen rechten, het heeft ook bepaalde plichten wanneer het aan 
sport doet. Ierland staat op dit gebied al zeer ver, het stelde een algemene “Code of 
Ethics for Children’s Sport” op die gevolgd word door meerdere nationale federaties in 
het land. Hieronder vindt u de toepassing van deze “Code of Ethics” voor jonge 
spelers bij de badmintonfederatie. 

http://www.badmintonireland.com : Code of Conduct for Children’s Sport 
Junior Members. 
Badminton Ireland wishes to provide the best possible environment for all our junior 
members. Young people deserve to be given enjoyable, safe sporting opportunities, free 
of abuse of any kind. Young participants have rights, which must be respected, and 
responsibilities that they must accept including the responsibility of treating sports 
leaders and other participants with fairness and respect. 

 
Young players are entitled to: 

 Be listened to. 
 Be believed. 
 Be safe and to feel safe. 
 Be treated with dignity, sensitivity and 

respect. 
 Be happy, have fun and enjoy sport 
 Experience competition at a level at which 

they feel comfortable 
 Make complaints and have them dealt with 
 Get help against bullies 
 Say No 
 To protect their own bodies 
 Confidentiality 

 
 
 

Young players should always: 

 Treat Sports Leaders (Coaches, Managers, 
Selectors, Administrators and other helpers) 
with respect. 

 Play fairly at all times, do their best 
 Respect team members, even when things 

go wrong 
 Respect opponents, be gracious in defeat 
 Abide by the rules set down by team 

managers when travelling to away events. 
 Behave in a manner that avoids bringing the 

sport of Badminton into disrepute 
 Talk to the club children’s officer or other 

designated person if they have any 
problems. 

 

Young players should never: 

 Cheat 
 Use violence or physical contact that is not 

allowed within the rules 
 Shout or argue with officials, coaches, 

selectors, team mates or opponents 
 Harm team members, opponents, or their 

property 
 Bully or use bullying tactics to isolate 

another player 
 Use unfair or bullying tactics to gain 

advantage 
 Take banned substances 
 Keep information secret, especially if they 

or others have been caused harm. 
 Tell lies about other adults / young people 
 Spread rumours 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

2. De Ouders 

 Ouders moeten er zich van bewust zijn dat een goede bewegingsvorming van 
essentieel belang is voor de algemene ontwikkeling van hun kinderen alsook voor 
hun gezondheid en vreugdebeleving.  

 Mogen hun eigen ambities nooit projecteren op hun kinderen. Zo mogen ze de 
intensiteit nooit te hoog opleggen en niet kiezen voor vroegtijdig specialisatie. Het 
kind heeft er baat bij wanneer het met verschillende sportdisciplines in contact 
komt.12 

 
In België loopt er sinds 2007 de actie “Sportouders” van het tijdschrift Klasse. Daar 
benadrukken ze hoe belangrijk het is voor kinderen dat men over ouders beschikt 
die hen steunen tijdens het sporten. Want sommige ouders droppen hun kind bij de 
club en zijn zo weer weg. Andere trekken de beslissingen van de coach of 
scheidsrechter in twijfel, pushen hun kind te sterk en dromen intussen luidop van 
een profbestaan. Dit zou moeten vermeden worden want positieve steun en 
interesse tonen voor wat zoon– of dochterlief al kan geeft elk kind een prettig 
gevoel.13 Vandaar dat Klasse een oproep doet om de gedragscode voor ouders te 
ondertekenen op: http://www.klasse.be/ouders/sportouders/ 
 
 

Ja, ik ben een sportouder: 

Voor de match 

 Ik toon belangstelling voor de sport van mijn kind en ga regelmatig kijken en supporteren. 
 Ik vraag mijn kind om ervoor te gaan, altijd zijn best te doen, maar vooral plezier te maken. 
 Ik fok mijn kind niet op, leg geen overdreven druk op zijn schouders maar stimuleer hem wel al 

zijn talenten te ontwikkelen. 
 Ik stimuleer mijn kind om zich aan de regels van het spel en de fairplay te houden. 

Tijdens de match 

 Ik gebruik geen agressieve of schunnige taal langs de zijlijn. 
 Ik applaudisseer voor knap spel van zowel het team van mijn kind als de tegenstrever. 
 Ik moedig mijn kind aan en maak het niet af voor zijn fouten. 
 Ik respecteer de beslissingen van de coach en de scheidsrechter. 
 Tijdens de wedstrijd moedig ik aan, de instructies geeft de trainer. 

Na de match 

 Als ik niet akkoord ga met de coach, praat ik er met hem over. 
 Ik leer mijn kind om respect op te brengen voor de prestatie van de tegenstrever. 
 Ik kijk naar de inspanningen van mijn kind, niet enkel naar de score of eindstand. 
 Na de wedstrijd bekijk ik samen met mijn kind wat liep goed, wat minder en wat we eruit leren. 

 

 
 
 

                                            
12 Prof. Dr. M. Maes (2010) Ethische en juridische aspecten in de lichamelijke opvoeding en het sportbeleid. 
13 http://www.klasse.be/ouders/sportouders 



 

 

3. De Coach 

Trainers en Coaches spelen een heel belangrijke rol in de begeleiding en opvoeding 
van de kinderen tijdens het spel en de sport. Zoals eerder aangehaald kan men pas 
verwachten dat kinderen zich zowel fysiek als mentaal volledig ontplooien wanneer 
men aandacht heeft voor die zaken. De mensen die binnen de clubactiviteiten 
omgaan met jongeren en adolescenten zouden daarom steeds over de nodige 
kwalificaties moeten beschikken om hen te leiden, te vormen, op te voeden en te 
trainen. 

Prof. Dr. Herman Van Den Broeck is pedagoog van opleiding en schreef het boek 
“Coaching langs de lijn”. Hierin stelt hij dat jeugdcoaches steeds volgens het SCOOR 
– principe zouden moeten coachen. Coaching definieert hij als volgt: 

Coaching is het sturen en begeleiden van individuele sporters en/of een team 
zodanig dat het vooropgesteld resultaat bereikt wordt en spelvreugde blijft, zelfs 
toeneemt 

S pelvreugde: Spelvreugde staat niet voor niets helemaal bovenaan. Trainers moeten 
proberen om de kinderen steeds uitdagende en leuke oefeningen aan te bieden, 
zonder al te veel in herhaling te vallen. Uit studies blijkt dat immers dat jongeren 
het meest gemotiveerd zijn om de training aan te vatten wanneer ze de 
trainingen als “plezierig” ervaren. Het leveren van inspanningen wordt dan als 
nuttig beschouwd. Zo zal men, zonder zich af te vragen wat het nut van bepaalde 
zaken is, vooruitgang boeken op alle vaardigheden die men traint. 

C ompetentieontwikkeling: Coaches moeten de nadruk leggen op de vooruitgang 
die een jongere boekt op speltechnisch en tactisch vlak. Dit zou moeten primeren 
op het resultaat en het winnen. Dit is niet enkel van nut voor de algemene 
ontwikkeling van de jongere, maar het leidt er ook toe dat die jongere op latere 
leeftijd technisch vaardiger wordt en tactisch verder staat. 

O rganisatie: De jeugdcoach moet beseffen dat de trainingen voor de kinderen ook 
een druk legt op de organisatie van het gezin. Zo moeten ouders soms meerdere 
kinderen voeren en ophalen, wat een hele opdracht kan zijn die een stipte 
planning vergt. Daarom is het essentieel dat de trainer op basis van een goede 
organisatie op tijd kan beginnen en stoppen. Het plaatsen van het materiaal kan 
dus beter 5 minuten voor de training gebeuren. Dit geeft de coach ook het 
voordeel dat hij van bij de start al zijn aandacht aan de kinderen kan geven. 

O pvoedende taak: Naast de doelstelling om de kinderen motorisch vaardiger te 
maken, mag de trainer nooit uit het oog verliezen dat hij ook een opvoedende 
taakmoet vervullen. Hij moet daarom ten alle tijden een voorbeeldfunctie 
vervullen. 

R esultaat: Resultaten behalen en willen winnen is voor iedereen zeer plezant en het 
is een van de basiswaarden in de sport. De coach en spelers moeten daarom 
zeker elke wedstrijd willen winnen, maar dit mag niet het hoofddoel zijn in de 
jeugdsport. Anderzijds verhoogt winnen het gevoel van competentie en de 
plezierbeleving, Daarom hoort de R thuis bij SCOOR, maar staat ze achteraan. 



 

 

4. De SportClubs 

Clubs zouden met het oog op een jeugdvriendelijker beleid volgende zaken in het oog 
moeten houden14: 
 
Het Clubreglement: 

 In het clubreglement een code of conduct (gedragsregels) voorzien voor alle de 
personen die betrokken tijdens de sportactiviteiten van jongeren of adolescenten. 
Dit zijn de jongeren zelf, de ouders, de trainers, de afgevaardigden en 
bestuursleden. 

 
Clubstructuur: 
 Een jeugdraad oprichten waarin jongeren hun mening kunnen uiten en een 

inspraak kunnen hebben op bepaalde aspecten van de club. 
 De ouders betrekken bij het jeugsportbeleid. 
 Enkele jongeren laten zitting nemen in het clubbestuur. 
 
Sportaanbod: 
 Met het oog op een “volwaardige en algemene ontwikkeling” naast de doelsport 

ook andere sportdisciplines aan bod laten komen. 
 Een sociaal programma voor jongeren uitwerken. Extra (sport)activiteiten 

organiseren buiten de reguliere trainingen en wedstrijden. 
 Initiatieven nemen om allochtonen en kansarmen ook de kans te geven om zich 

aan te sluiten bij de club. 
 
Vormingsinitiatieven: 

 Men zou er moeten naar streven om dat alle begeleiders van kinderen of 
adolescenten over de nodige kwalificaties beschikt om hen te leiden, op te voeden 
en te trainen. Alle jeugdsportbegeleiders moeten daarom ook de gelegenheid 
krijgen om zich bij te kunnen scholen (initiator, trainer B, trainer A,…). 

 Vormingsmomenten voorzien voor de ouders. De ouders sensibiliseren over hun 
voorbeeldfunctie en de waarden in de sport. 

 Jongeren, ouders en clubmensen leren omgaan met winst en verlies.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
14 Panathlon Vlaanderen (2002) “Gekwetste Kinderen, bedreiging van de positieve waarden in de kinder- en 
jeugdsport.” Brussel. 



 

 

5. De Federaties 

De verschillende federaties en sportorganisaties kunnen ook hun steentje bijdragen 
tot een beter jeugdopleiding door rekening te houden met volgende zaken15: 
 
Op het vlak van vorming van clubleiders en trainers: 

 Een Permanente vorming aanbieden voor alle jeugdbegeleiders en clubleiders met 
respect de sportethiek 

 Enkel sportbegeleiders toelaten die deskundig zijn op pedagogisch, psychologisch 
en technisch gebied en zich kunnen aanpassen aan de diverse ontwikkelingsstadia 
van de jongeren. 

 Campagnes, aanmoedigingen en pedagogisch materiaal verspreiden die alle 
mensen sensibiliseren rond het aspect fair play en ethiek in de sport. 

 De inhoud van de trainersopleidingen aanvullen, herwerken en corrigeren met de 
nadruk op pedagogische en ethische elementen. 

 
Op het vlak van reglementering: 

 Vroegtijdige intensieve training voor jongeren voorkomen 
 De Competitie op jonge leeftijd aanpassen. Voor elke sporttak afzonderlijk zou een 

bepaalde leeftijdsgrens moeten worden vastgelegd. 
 Rekening houden met de biologische leeftijd i.p.v. de kalenderleeftijd. Laatmature 

jongeren moeten kunnen spelen in een evenwaardige competitie. 
 Een systeem creëren dat, naast het competitieresultaat, ook de fair play en 

persoonlijke ontplooiing beloont 
 Een ombudsdienst installeren voor jongeren met vragen en klachten. 

 
Op het vlak van jongeren: 

 Rekening houden met de richtlijnen die opgesteld worden door de 
sportwetenschappelijke wereld bij het opstellen van de oefen- en 
trainingsprogramma’s. 

 Een anti- drugs en dopingprogramma gericht op de jongeren opstellen 
 Jeugdsportprogramma’s uitwerken die niet alleen gericht zijn op het 

sporttechnische (motorische), maar ook pedagogische en psychologische 
elementen bevatten. 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                            
15 Panathlon Vlaanderen (2002) “Gekwetste Kinderen, bedreiging van de positieve waarden in de kinder- en 
jeugdsport.” Brussel. 



 

 

6. De Overheid 

Uit een ondervraging van het Kinderrechtencommissariaat blijkt: 

 Slechts twee op drie kinderen sporten of regelmatig bewegen. Bijna alle bevraagde kinderen 
zeggen nochtans in sport geïnteresseerd te zijn.  

 De afgelopen 25 jaar spelen kinderen steeds minder buiten. 
 Kinderen missen vaak een plein met (sport)toestellen in de buurt, waardoor ze ook minder 

vaak buiten spelen 
 De bestaande speel- en sportterreinen zijn vaak te druk bezette zones, waardoor bepaalde 

groepen (meisjes, kleuters,…) in de verdrukking komen. 

 Minderjarigen ervaren problemen rond spreekrecht wanneer zich problemen voordoen in 
hun club of met hun begeleiders. 

 De bestaande klachtenlijn waar minderjarigen kunnen aankloppen om problemen met de 
sportclubs te melden is op eerstelijnsniveau onvoldoende uitgebouwd. 

 Het Kinderrechtencommissariaat krijgt klachten van jongeren die bij conflicten of misbruiken 
in de sport hun rechten op verdediging niet kunnen uitoefenen. 

De voorgestelde oplossingen: 

Algemeen: 
 Om jeugdsport te promoten hebben alle 
overheden een driedubbele opdracht: 
Sensibiliseren, activeren en ondersteunen. 
 Jongeren moeten betrokken worden, in de 
organisatie en het bestuur van sportclubs. 
 Er moet geïnvesteerd worden in een 
sportbeleid voor jongeren met een 
handicap. 
 Buurtsport moet een hefboom zijn om alle 
jongeren aan het sporten te krijgen. 

Ruimte: 
 Het Sport- en recreatiebeleid moet meer 
verbinding zoeken met het ruimtelijk 
ordeningsbeleid. Om zo meer 
Kindvriendelijke ruimtelijke 
ordeningsplannen op te stellen waarin 
rekening gehouden wordt met: 

o Inplanten van groene ruimten. 
o Weloverwogen verkeersontsluiting. 
o Speel- en Sportruimten. 

 Er moet extra aandacht zijn voor meisjes 
en kleuters bij deze ontwerpen. 
 Extra beleidsaandacht voor de inplanting 
en de ligging van de speel- en 
sportruimten. Centrale ligging in een wijk 
en op een knooppunt van verkeersluwe 
verbindingen zijn erg belangrijk.16 

                                            
16 Kinderrechtencommissariaat, “1 memorandum, 1 
miljoen 220 duizend kinderen en jongeren”, 
Vlaanderen 2009 

 
Onderwijs: 
 Meer sport op school, tijdens en na de 
lesuren. Met een minimum van één uur 
sport per schooldag. 
 Sport op school moet een opstap zijn naar 
de sportclub en naar levenslang sporten. 
 De infrastructuur van scholen openstellen 
na de lesuren voor sportclubs. 
 De opdracht van leerkrachten L.O. 
flexibiliseren buiten de schoolcontext. 

De Vlaams overheid toezien dat: 
 In de sportbeleidsplannen meer aandacht 
is voor een promotieplan voor jeugdsport. 
 De gemeentelijke jeugddiensten de clubs 
verantwoordelijk stellen voor het beheer 
van de openbare sportinfrastructuur. 
 Er meer speelstraten en sportpleinen 
worden ingericht. Bij de keuze van de 
toestellen moeten de jongeren worden 
betrokken. 

Ethisch verantwoord sporten: 
 Alle sportverantwoordelijken sensibiliseren 
en informeren over de Panathlon 
Verklaring. 
 De sportwereld oproepen om de 
Verklaring te ondertekenen, en er op toe 
zien dat deze ethische principes worden 
toegepast. 
 De overheid moet ook zelf een 
toezichtsplicht uitoefenen. 



 

 

5. Good practices 

1. “Code of Conduct” 
 
De “Australian Sports Commision heeft voor al de betrokken in de sport een 
“Code of Behavior” opgesteld, dit is een mooi voorbeeld van hoe een nationale 
organisatie betrokken kan zijn met de kwaliteit van de jeugdopleiging: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook sportclubs kunnen hun verantwoordelijkheid opnemen: 

 
 Basketbalclub Brasschaat heeft een huishoudelijkreglement opgesteld waar 

alle coaches, ploegafgevaardigden en spelers op hun rechten en plichten 
gewezen worden. Het volledige document vindt u op:  

http://www.bbcbrasschaat.be 



 

 

2. Initiatieven rond “fair play” in de jeugdsport 
 
 

 De Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft dit seizoen (2009 – 2010) de Lotto 
fair-playcup in het leven geroepen. Dit initiatief is niets minder dan de eerste 
nationale fair-play competitie. Alle jeugdploegen, in totaal meer dan 6.000 ploegen, 
nemen deel aan de Lotto fair-playcup. Zowel de miniemen, de cadetten, de 
scholieren en de juniors als de meisjes zullen zich meten. Het doel is om de 
jongeren en hun entourage bewust te maken van de fair play door de ploegen die 
goed presteren te belonen met aankoopbonnen voor sportmateriaal. In totaal wordt 
een prijzenpot van 32.500 euro verdeeld.  

De klassementen, per provincie en voor de nationale 
jeugdcompetitie, worden opgemaakt op basis van fair-
playpunten. Deze punten worden berekend op basis 
van de gele en rode kaarten en de beoordeling van de 
scheidsrechters. Enkel de ploegen met de beste score 
maken kans op de aankoopbonnen.  
 

De Lotto Fair-Playcup kwam tot stand door de uitdrukkelijke steun van de 
Nationale Loterij. De belangrijke steun van de Nationale Loterij komt dankzij de 
Lotto Fairplaycup terecht bij de ploegen die een echte inspanning leveren op het 
vlak van fair play. Meer info op volgende site: 

 
http://www.footbel.com/nl/test1/lottofairplay.html 

 
 De Vlaamse Tennis federatie (VTV) werkte ook samen met de Nationale 
Loterij om een fair play actie op poten te zetten. 
 

Fair Play, Part of the Game... ook in uw club!  
 
Fair play op en naast het tennisterrein is bijzonder belangrijk. Dit vinden alvast VTV 
en zijn nieuwe projectsponsor Lotto. Ben je als clubverantwoordelijke hier ook van 
overtuigd, dan kan je in onderstaande lijst heel wat praktische ideeën vinden om dit 
binnen de club te concretiseren. Deze lijst werd opgemaakt op basis van ons 
actieplan 2010 omtrent fair play, namelijk invloed van ouders, trainers en 
begeleiders langs het terrein. 

 
 
Sensibiliseer samen met ons op regelmatige basis 
bestuursleden, trainers, ouders, zodat een ganse groep 
mensen niet alleen het goede voorbeeld geeft maar 
permanent Fair-playgedrag ook actief promoot en 
reageert/optreedt bij inbreuken.  
 

 



 

 

VTV stelt gratis pakket fair-playmateriaal ter beschikking 
 
Clubs die dit promotiemateriaal voor 31 januari 2010 aangevraagd hebben, kunnen 
het materiaal terugvinden in de doos die aan uw club overhandigd werd op de 
Gewestelijke Algemene Vergadering. Volgend materiaal kon besteld worden: 

• Een fair-playtrofee voor de meest sportieve begeleider van een speler  
• Een pakket biervilten met meerkeuzevragen over de tennisreglementen voor in 

de clubcafetaria t.g.v. het tornooi. Lees de antwoorden op de vragen. 
• Een pakket fair-playflyers om de begeleiders van de tornooideelnemers te 

informeren over de begeleiding langs de court. 
• Een A5 documenthouder voor de nationale en gewestelijke officials van uw 

club 

VTV stelt ook gratis biervilten ter beschikking.  Deze biervilten kan u in de cafetaria 
van de club gebruiken om zo de aandacht op fair play te brengen bij een drankje 
voor of na het tennissen.  
 
Ideeën omtrent fair play in uw clubcommunicatie 
 
• Uw club kan het Lotto fair-playlogo gebruiken om in verschillende 

communicatiekanalen te tonen dat u als club fair play heel belangrijk vindt 
binnen het clubleven. U kan het logo downloaden. 

• Uw club kan de Lotto fair-play banner gebruiken in de eigen digitale 
communicatiekanalen (website, nieuwsbrief, ...). U kan de banner downloaden. 

• Uw club kan de Lotto FairPlay advertenties gebruiken om in verschillende 
communicatiekanalen (clubblad, tornooiboekje, …) FairPlay in de aandacht te 
brengen. U kan de advertentie hier downloaden (opgelet: zwaar bestand... dus 
eventjes geduld). 

• VTV heeft meerkeuzevragen geselecteerd om bepaalde aspecten van het 
tennisreglement onder de aandacht te brengen. Via deze meerkeuzevragen 
kan uw club op een ludieke manier FairPlay in de aandacht brengen (op uw 
website, clubblad,…). U kan de meerkeuzevragen downloaden. 

• Op de VTV-website staat elke week een nieuwe ‘Tip van de week’. Uw club kan 
hier de lijst met tips van de week downloaden om zelf te gebruiken op uw 
website, clubblad, affiches,… als ‘Tip van de week’ of ‘Tip van de maand’. 

• Stel een fair-playcharter op voor clubspelers, jeugdspelers, trainers, ouders, 
bestuursleden, … met de fair-playafspraken van de club. Wij hebben alvast 
enkele voorbeeldcharters opgemaakt waarop uw club zich kan baseren: 

 
 
 

http://www.vtv.be/opencms/opencms/html/competitie/FairPlay.html  
 
 
 
 
 



 

 

3. Sensibiliseren van de ouders 
 
 
 KLASSE lanceerde rond deze problematiek een postercampagne in 2007. Hun 

opgestelde gedragscode kon je al terugvinden onder het vorige hoofdstuk. 
Hieronder enkele voorbeelden van de campagne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Basketbalclub Jeugd Gentson zorgt met hun project “Coach de Sportouder” er 
ook  voor dat ouders bewust worden van hun taken. Hier voor gebruiken ze 3 
tools (uit powerpoint van Mertens B. en Vandelynck V., symposium “ethiek in de lage landen” 2009): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. Aanpassen van de reglementen en begeleiding in de jeugdsport 
 
 
 

 De Vlaamse Basketballiga (VBL) heeft besloten om enkel nog gediplomeerde 
trainers toe te laten voor het begeleiden van jeugdploegen. 

 
 
 Zwemclub “De Kikkertjes” uit Ninove ondersteunt zijn lesgevers om een 

initiators of trainersdiploma te behalen. Zo zijn al 17 van de 19 lesgevers in de 
club gediplomeerd om zwemlessen te geven.  

http://www.zdkk.be 
 
 
 
 De Vlaamse Rollerbond wil de jongeren beschermen tegen te zware belasting 

en zal daarom in samenspraak met haar medische commissie de wielkeuze voor 
jongeren beperken en reglementeren. Een groterere diameter van de wielen leidt 
tot hogere snelheden. Kinderen moeten beschermd worden tegen te hoge 
snelheden en de kans op overbelasting die ermee gepaard gaat. 

 “Het is onze plicht de fysieke integriteit en gezonde lichamelijke ontwikkeling 
van jongeren te waarborgen” 

Herman Laureys, Vlaamse Rollerbond 
 
 
 Wielerbond Vlaanderen hanteert, naast de algemene reglementen die voor 

elke wielrenner gelden, specifieke reglementen naar de jeugd toe. Zo is er een 
limiet voor: het maximale verzet dat een jongere mag gebruiken, het aantal 
deelnemers tijdens een wedstrijd en de maximale afstand ervan. Een jongere kan 
gediskwalificeerd worden indien hij met een te groot verzet aan de start 
verschijnt. Ook wedstrijdcommissarissen die wedstrijden voor aspiranten (12 -14 
jaar) willen leiden, moeten eerst een aparte bijscholing gevolgd hebben. Het 
volledige reglement vind je terug op onderstaande link: 

 
http://www.wielerbondvlaanderen.be/wiebocorner/wiebowielergids2010.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. Algemene initiatieven die handelen rond de “volwaardige 
ontwikkeling” van het kind 

 
 

 De Geelse Korfbalclub organiseerde een heuse wriemeldag waarbij jonge 
kinderen konden kennis maken met de korfbalsport. Hierbij werd de nadruk niet 
enkel en alleen op korfbal gelegd, maar ook op plezier en bewegen in het 
algemeen. De kinderen konden zich ook uitleven in een omloopparcours, een 
springkasteel of andere leuke spelletjes in de sporthal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De GymFed was een van de eersten die een promotiecampagne lanceerde rond 
de rechten van het kind in de sport. In 2008 begon men met de campagne 
“Coole Gymmanieren”. Met dit project wou men de trainers bewust maken van 
het belang van pedagogisch en ethisch verantwoord trainen. Het project richtte 
zich in eerste instantie naar alle trainers van de GymFed-clubs. Er werd van de 
gelegenheid gebruik gemaakt om ook de gymnasten een paar tips mee te geven. 
In het sportjaar 2008-2009 liep de affichecampagne in de clubs. Vanaf september 
2009 werd het project vervolgd met o.a. workshops, communicatiecampagne 
naar de ouders, ... 

http://www.gymfed.be 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 De Vlaamse Tennis Vereniging (VTV) heeft met “KidsTennis”, een nieuw 
opleidingsconcept, geïntroduceerd voor kinderen vanaf 3 jaar. De opleiding is 
opgedeeld in vaardigheidsniveaus die telkens een andere kleur hebben. Kinderen 
leren stap voor stap tennissen op een aangepast terrein met een ander type bal. 
Aan de hand van testjes en diploma’s kunnen ook de ouders de tennisevolutie 
van hun kind volgen. Een KidsTennisser beleeft niet alleen veel plezier, hij of zij 
leert ook op een kwaliteitsvolle manier tennissen. Meer info vind je op: 

http://www.vtv.be/opencms/opencms/kids/kidsIndex.jsp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 Voetbalclub Oud Heverlee Leuven heeft met Koen Joosen en Tim Voet twee 
physical coaches in de jeugdopleiding. Zij maken deel uit van een medisch 
team die alle jeugdspelers begeleiden tijdens hun revalidatie van blessures. Zij 
staan ook in voor het geven van blessurepreventieve loop-, coördinatie- en 
stabilisatieoefeningen tijdens de trainingen. 

“De individuele ontwikkeling van onze jeugdspelers staat centraal” 
http://www.coach-advies.be 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 De Vlaamse Zwemfederatie heeft naar aanleiding van het decreet MEVS een 

affichecampagne gelanceerd om zowel de jeugdtrainers als de jonge 
zwemmers ethisch bewuster te maken. De federatie roept ook alle aangesloten 
zwemclubs op om de Panathlon verklaring te ondertekenen. 

De zwemfederatie brengt ook een online “SPLASH” krantje uit waar kinderen 
naast spelletjes, foto’s en tekeningen ook sportspecifieke informatie vinden. Zo 
krijgen kinderen op een speels manier informatie mee rond het belang van een 
goede opwarming, gezonde voeding, techniektips en andere zaken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


