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DOEL EN ACTIVITEIT 
 
Wind en Watersport Vlaanderen – WWSV - wil met een aantal projecten in samenwerking met haar clubs het 
recreatief zeilen promoten bij de jongeren. Het is immers belangrijk dat het beoefenen van de zeilsport ook 
naast de bestaande zeilcursussen gestimuleerd wordt: zeilen kan je immers het hele jaar door beoefenen (op 
een democratische manier!)  
 
Eén van deze initiatieven is de Q – CUP : een laagdrempelig wedstrijdcircuit voor recreatieve jeugdzeilers, waarbij 
gevaren wordt in optimist. Het circuit loopt komende zomer&najaar in een aantal clubs van de zeilfederatie en 
wordt afgesloten met een finale. De organisatie is in handen van WWSV in samenwerking met de organiserende 
clubs.  Het evenement wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van enkele sponsors: Van Laer Sailing, 
Hama, Sport.Vlaanderen en Decathlon. 
 
Wie kan deelnemen? 

 Optimistzeilers met minstens 2 weken zeilervaring ( of basis niveau behaald in de zeilpas) 
 Optimistzeilers met deelname aan max. 1 nationale wedstrijd (zie kalender op www.optimist.be ) of 

wedstrijden buiten eigen club (bijv. Delta-Combi: optimist A,B of C of andere buitenlandse competitie 
op nationaal niveau) 

 Optimistzeilers mogen wel deelnemen aan wedstrijden binnen de eigen club (clubwedstrijd)  
 Tot het jaar waarin ze 12 jaar (geboortejaar 2006) worden. 
 Jongeren die voor het eerst deelnemen op hun 12 jaar, kunnen het jaar nadien (13j) ook deelnemen. 
 Ook jongeren die (nog) geen lid zijn van een WWSV-club zijn welkom!  

 
Wie kan niet meer deelnemen? 

 Deelnemers van de Q-cup 2017 die bij de 10 eerste eindigden in het totaalklassement worden niet 
meer toegelaten in het  Q-cup circuit van 2017 maar doorverwezen naar het nationaal circuit.  

 Deelnemers van de Q-cup 2017, die een Q-cup manche winnen, worden niet meer toegelaten in het Q-
cup circuit van 2018 maar doorverwezen naar het nationaal circuit. 

 Max aantal deelnames = 3 (*nota: bij kinderen die op jonge leeftijd starten met het circuit, valt dit 
mondeling te overleggen met de federatieverantwoordelijke) 
 

Inschrijven en boot reserveren is verplicht op voorhand via www.wwsv.be/q-cup . Elke zeiler kan deelnemen aan 
elke manche, ook als je eigen club geen wedstrijddag organiseert.  

Q-cup circuit 2018 

http://www.optimist.be/
http://www.wwsv.be/q-cup
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Wat is de  Q-Cup? 
De Q-Cup is een reeks van wedstrijddagen georganiseerd op de watervlakken van de deelnemende WWSV clubs.   
Een jongere kan aan meerdere wedstrijden uit de Q-Cup deelnemen. Hoe meer deelnames en hoe beter 
zijn/haar resultaten, hoe hoger hij/zij eindigt in het Q Cup klassement. 
Deelnemen is echter belangrijker dan winnen.  We verwachten van de clubs, de begeleiders en vooral de ouders 
dat ze bijdragen aan een leuke, ontspannen sfeer met het Fair-Play en het recreatieve aspect in het achterhoofd. 
De clubs, begeleiders en ouders geven dit ook mee aan de kinderen !  
Wanneer een zeiler een fout maakt, hersteld hij/zij die meteen door 360° te draaien (1X overstag en 1X gijpen). 
Zeilen is een zelf policy sport, dus Fair-Play staat bovenaan. 
Omwille van de beperkte wedstrijdervaring zal de onthalende club heel veel aandacht besteden aan een 
degelijke briefing van het te zeilen parcours, de startprocedure enz..iedere manche zal de clubverantwoordelijke 
wat dieper ingaan op de wedstrijdreglementen.  De basisregels van het wedstrijdzeilen zijn van toepassing, maar 
protesteren is niet mogelijk. Enkel indien het gaat om derden (bijv. losgeslagen boei of motorboot in de weg) kan 
er steeds een mondeling overleg met de organisatie en verantwoordelijke federatie aangevraagd worden.  
Fair-Play staat voorop. Begeleidingsboten (uitgezonderd de redding en wedstrijdorganisatie) worden niet op het 
water toegelaten. 
 
Ook veiligheid is extra belangrijk ! Enkel manches op veilig vaarwater worden toegelaten. Dit vaarwater moet 
voldoende ruim zijn voor een parcours, waarop de optimistzeilers zonder inmenging van andere zeilers rustig 
hun manche kunnen varen. De startlijn zal voldoende lang zijn om een vlotte start mogelijk te maken. De 
onthalende club zal extra aandacht besteden aan een aangepaste rescue. 
 
Alle manches (incl. finale) worden gevaren in polyethyleen boten met een recreatief tuig (=slurfzeilen zonder 
zeillatten),(altijd te bekijken met de logistieke haalbaarheid ~ materiaal organiserende club). Een vaandel of 
touwtje bovenaan de mast is toegelaten. Indien dit logistiek mogelijk is, zeilt iedereen met identiek materiaal. Uit 
ervaring is gebleken dat het zeilen met identiek materiaal niet altijd realiseerbaar is, daarom willen we rekenen 
op de goodwill van de ouders en deelnemers. Indien bepaalde zaken over het materiaal niet duidelijk zijn op 
voorhand of op de dag zelf, wordt er overleg gepleegd met de federatieverantwoordelijke. 
Er wordt gezeild op een eenvoudig parcours.  
 
De finale moet met de steun van alle clubs het belangrijkste event worden, waarop alle deelnemers verwacht 
worden. Extra aanmoediging voor de finaledag is dan ook wenselijk. 
 
Het klassement 
Iedere zeiler zal voor zijn positie een vast puntenaantal toegekend krijgen in het eindklassement van elke 
manche. Zo zal een 1ste, 2de, 3de , maar ook een 10de plaats steeds evenveel punten waard zijn. 
1ste plaats= 40 punten, 2de plaats=39 punten, enz. / bij meer dan 40 deelnemers krijgt iedere deelnemer vanaf de 
40ste plaats 1 punt voor het eindklassement. 
Een voorbeeld:  
*een Q-cup manche met 40 deelnemers: iedereen krijgt voor het eindklassement vaste punten toegekend: 1ste= 
40; 2de= 39, 3de 38, enz. 
* een Q-cup manche met 50 deelnemers:  1ste= 40, 2de= 39, 3de= 38, enz. 
Dit puntensysteem geldt voor alle manches behalve de FINALE. Bij de FINALE zijn de punten te verdienen 
afhankelijk van het aantal deelnemers. Bijvoorbeeld: 60 deelnemers 1ste plaats= 60 punten, 2de plaats=59, enz. 
 
Er worden vijf klassementen opgesteld, waarvoor telkens prijzen voorzien zijn. 

1. Het eindklassement van elke wedstrijddag 
2. Het individueel klassement van de Q-Cup 

De helft van de totaal aantal geldige manches (inclusief de finalemanche) tellen hiervoor mee. 
Wat betekent dit voor het klassement? 
De winnaar is de zeiler met de meeste punten. Bijvoorbeeld bij in totaal 10 gevaren manches, tellen 5 
manches mee voor het klassement, bij 8 gevaren manches, tellen er 4 manches mee. Bij een oneven 
aantal gevaren manches ronden we af naar boven, dus bij 9 gevaren manches, tellen er 5 mee. 
Wat betekent dit voor de zeiler? 
Zeil je bijv 4 manches mee van de 10 geldige manches, dan tellen deze alle 4 mee voor het klassement. 
Zeil je bijv 10 manches mee van de 10 geldige manches, dan tellen hiervoor de 5 beste (incl finale) mee 
voor het klassement. 
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3. Het clubklassement van de Q-Cup 
Van elke manche tellen de 3 beste resultaten van de zeilers van éénzelfde club mee. Het totaal aantal 
punten van een club is de som van de behaalde punten van de 3 beste prestaties van de club in elke 
manche.  De club met het hoogste aantal punten behaalt de overwinning. Een voorbeeld: een club 
behaalt de 1ste, 3de en 5de plaats op 20 deelnemers, in totaal behaalt deze club: 40+38+36= 114 punten  

4. Het klassement voor de “beste Q-Cup club” 
De club met de meeste overwinningen over het volledige circuit (incl. de finale) wint deze ere titel en 
krijgt de wisselbeker! Indien er een gelijkstand is tussen 2 clubs, zal de finalemanche de doorslag geven.  

5. Eerste meisje 
Ook het eerste meisje in het eindklassement krijgt een prijs.  

 
*Portretrechten 

Bij inschrijving verlenen de deelnemers automatisch toestemming aan de organisatoren voor het maken, 
gebruiken en vertonen op alle tijdstippen en op hun eigen beslissing van alle stilstaande en bewegende 
beelden genomen gedurende de Q-cup manches. 
 

*Reclame 
Deelnemers kunnen verplicht worden reclame te dragen van de eventsponsor – zowel op hun bootje, of 
op een lycra reclamevestje voorzien door de organisator van de wedstrijd. 
Voor promotionele doeleinden kunnen gegevens worden doorgegeven aan partners van de Q-cup. 
Opmerking: deelnemers zijn vrij dit te weigeren op het online inschrijvingsformulier van de Q-cup 

 

1. OPDRACHT VAN DE CLUB 
 
De deelnemende WWSV clubs organiseren elk een wedstrijddag van het circuit.  
Wanneer een nieuwe club een Q-cup manche wil organiseren, moeten er van die club het jaar voordien 
deelnemers zijn op regelmatige basis. 
 
Voorafgaand verzorgen de clubs de promotie door het ophangen van de affiches en het verspreiden van de info 
via flyers, website, emailactie, enz . De clubs worden uitdrukkelijk gevraagd om hun optimistzeilers uit de 
scholing te motiveren tot deelname aan één of meerdere wedstrijddagen via de door de federatie voorziene 
flyers. 
 
 
 
 
Het is belangrijk dat de club het recreatieve karakter van de Q-Cup promoot en geïnteresseerden informeert dat 
het circuit open staat voor iedere optimistzeiler!  
 
De club motiveert z’n zeilers ook voor deelname aan meerdere wedstrijddagen en probeert transport te 
verzorgen naar de  Q-Cup evenementen in de buurt.  Alle clubs nemen deel aan de finale !! 
 
De clubs stellen minimum 5 polyethyleen optimisten gratis ter beschikking (aangevuld vanuit de federatie met 
de boten van de mobiele zeilschool). 
 
De club moet minimum 5 deelnemers hebben van eigen club op 1 of meerdere Q-cup manches. 
 
De  club stelt een verantwoordelijke aan voor materiaal: deze persoon is op de dag zelf verantwoordelijk voor 
het vlotte verloop van het botenpark en helpt in de mate van het mogelijke mee om voldoende boten aanwezig 
te krijgen. 
 
Op het einde van de wedstrijddag zal de clubverantwoordelijke samen met de WWSV medewerker een 
evaluatieformulier invullen. 
 
Tijdens de wedstrijddag staan de clubs in voor de opvang van de deelnemers, een duidelijke briefing, een vlotte 
en veilige wedstrijdorganisatie, degelijke rescue en “last but not least” een  toffe ambiance. 
 

Betrek de monitoren bij de voorafgaande communicatie. Licht hen goed in en geef hen de taak om 
promotie te maken bij de cursisten. 
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De club ontvangt de vooraf ingeschreven deelnemers en ontvangt per deelnemer 5 € (=voor de eigen 
clubwerking.) 
 
 
 
 
Wat dient een club te voorzien ? 

1. Aanwezige personen van de club (afhankelijk van aantal inschrijvingen voldoende medewerkers 
voorzien): 

- Inschrijvingsverantwoordelijke 

- Wedstrijdverantwoordelijke en 1 medewerker 

- 2 medewerkers voor het contra-finishschip. 

- Redders (2 personen) (ook plaatsen van boeien) 

- Materiaal verantwoordelijke: organisatie van het botenpark 
 

2. Materiaal van de club: 

- Inschrijvingstafel 

- Vlaggen (P  vlag, Q-cup vlag) en geluidssignaal 

- 3 boeien 

- Reddingsboot en boot wedstrijdleider 

- Eigen prijzenpot (bekers, medailles) voor podiumplaatsen 

- Extra reddingsvesten (voor beginnende wedstrijdzeilers) 

- Extra bootjes (minimum 5) van de club ter beschikking van de deelnemers 

- Alle manches (incl. finale) worden gevaren in polyethyleen boten met een recreatief tuig zonder 
zeillatten. Vaandel of touwtje bovenaan de mast wordt toegelaten. 

 
Praktisch : hoe ziet een wedstrijddag er uit ? 
 

Samenkomst verantwoordelijken om 9u15 
Verantwoordelijke club - verantwoordelijke inschrijvingen (club) - wedstrijdcomité (club) 
Overlopen dagplanning en controle materiële voorzieningen. 
De club plaatst een informatiebord, waarop vermeld staat: wanneer de 1ste briefing is, eventueel ook 
wanneer de 2de briefing is en wanneer er belangrijke veranderingen plaatsvinden. 
 
Inschrijven 9u30 - 10u00: club voorziet inschrijvingstafel en kassa (club) 
Inschrijvingslijst met naam, club en adres van de deelnemers: WWSV medewerker brengt deze lijst 
mee. 
Inschrijvingsprijs: € 5 (= 5 € voor de club) 
Pakket deelnemers: elke (nieuwe) deelnemer ontvangt een pakket van VYF (1 pakket per deelnemer 
over het hele circuit) 
 
Briefing 10u15 
De briefing gebeurt door de wedstrijdleider (club) 
Mededeling parcours, vlaggen, startprocedure en terugroep 
Startprocedure: 5-4-1 start - 5 (Q-cup vlag hijsen) - 4 (P  vlag hijsen) - 1(P vlag naar beneden) - start (alle 
vlaggen weg). De club gebruikt de Q-cup vlag die zij van VYF ontvangen hebben, nieuwe deelnemende 
clubs ontvangen een nieuwe Q-cup vlag. 
 
Algemene terugroep: hijsen eerste vervangingswimpel 
Individuele terugroep: hijsen x-vlag 
 
 
 
 
 
 

De club geeft prijzen aan de eerste drie deelnemers (medaille, beker…) en voorziet in de 
mate van het mogelijke tevens in enkele (club-)gadgets voor de overige zeilers. 
 

Indien een zeilertje te vroeg gestart is, zal die aangeduid of aangeroepen worden door 
iemand van de organisatie en moet het zeilertje een strafrondje varen (360°). 
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Mededeling wedstrijdregelingen : opbouwen week na week 
Manche 1:  uitleg startprocedure(zoals hierboven besproken) en parcours en finish. Te vroeg gestart? 
Wat staat je te doen: uitleg wedstrijdreglement en afspraken daaromtrent tijdens een Q-cup manche. 
Manche 2:  oeps ik heb de boei geraakt? Wat moet je doen om reglementair verder te zeilen? 
Manche 3: ik heb een aanvaring gehad met een ander bootje: wie heeft voorrang en wat moet je doen 
als je in fout bent? Uitleg bakboord-stuurboord 
Manche 4:  iemand komt van achter mij plots tussen de boei en ik gevaren? Mag dit? Wat zijn de juiste 
voorrangsregels aan de boei? 
Manche 5: iemand gaat voor de wind sneller dan jou en is jou aan het inhalen. Welke regels gelden 
hier? Uitleg vrij voor, vrij achter 
Manche 6:  ik zeil halve wind naar de volgende boei, op mijn route kom ik een bootje over dezelfde 
boeg tegen dat nog aan het opkruisen is. Wie heeft hier voorrang? Uitleg loef wijkt voor lij 
Manche 7:  herhalen alle voorrangsregels 
Manche 8:  hoe kan ik een goede start nemen? 
Manche 9: tips naar wedstrijdzeilen 
Regelingen: fair-play toepassing (geen onderlinge protesten - fouten worden zelf hersteld - 
wedstrijdleider geeft betreffende deelnemer eventueel dsq). 
Mededeling afkorten 
Afkorten: tussen de motorboot met de S vlag en de dichtstbijzijnde boei 
 
Afwijkende procedures kunnen toegepast worden na overleg met WWSV. Enige vrijheid wordt ingebouwd 
gezien het recreatieve karakter van het circuit! 

Wedstrijd 10u30 

Eerste start voormiddagmanches (2x) 
Lunchpauze omstreeks 12u00-12u30 
Start namiddagmanches (2x) om 13u00 

*Indien gevaren wordt in poules, kunnen er meerdere manches gevaren worden in voor - en namiddag. 
De uitslag van de dag telt mee bij het berekenen van de einduitslag, slechts wanneer er die dag minimum 3 manches/kind 
gezeild worden. 

   

 
 
 
 
 
Prijsuitreiking 

Na de laatste manche en in overleg met club omstreeks 17u00 

BBQ / spaghetti… 

Facultatief kan er steeds ’s middags of ’s avonds iets voorzien worden om te eten.   
Indien een club hiervoor opteert, zal dit (samen met kostprijs en praktische regelingen) meegedeeld 
worden aan de federatie die de zeilers op voorhand op de hoogte stelt.  

 
Belangrijk :  Afgelasting 
De wedstrijd wordt afgelast door de club in overleg met de federatie op de donderdagavond voor de 
wedstrijddag. 
De organiserende club zorgt bij afgelasting wel voor aanwezigheid op zaterdag- of zondagmorgen (voor opvang 
van deelnemers die niet meer tijdig konden verwittigd worden). 

Vanaf 4 manches wordt er met een ‘aftrekmanche’ gewerkt : de slechtst gevaren manche telt 
dan niet mee voor het berekenen van de einduitslag van de dag. Dus 4 gezeilde manches: 3 
tellen mee! 5 manches: 4 tellen mee! 
 

Vanaf manche 1 zal de organiserende club en de federatie de nadruk leggen om niet 
tot aanvaringen te komen. Dit is een heel belangrijke regel op het water en dit toont 
ook respect voor het materiaal dat je gebruikt 
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2. ONDERSTEUNING VAN DE FEDERATIE 

 

- De federatie contacteert alle clubs voor deelname aan het circuit en zorgt voor de data, locaties, affiches, 
promotie en een draaiboek voor de club.  

- De kalender wordt opgemaakt volgens de binnengekomen aanvragen (eerste aanvragen krijgen voorrang). 
De periode van het circuit loopt van half augustus tot en met half oktober. Per weekend wordt gestreefd 
naar maximum 1 manche. 

- De federatie kan de vloot cluboptimisten aanvullen met de boten van de drie mobiele zeilscholen (8+8+8 
optimisten). 

- De federatie communiceert voor elke manche met de organiserende club omtrent: 
 Het aantal reservaties en het al dan niet noodzakelijk ondersteunen van de mobiele zeilschool. 

Deze wordt voorafgaandelijk of de dag zelf op de clublocatie gebracht. 
 De afspraken met betrekking tot prijzen, T-shirts, gadgets...  
 WWSV zal in overleg met de club, de botenverdeling op voorhand doen. 

- Op elke wedstrijddag is een WWSV-medewerker aanwezig.  

- WWSV zorgt voor Q-cup vlaggen voor de nieuwe clubs die gebruikt voor de 5 minuten tijdens de 
startprocedure. 

- WWSV zorgt op elke wedstrijddag voor: 
o een T-shirt per deelnemer en gadgets 
o een prijzentafel van maximaal 10 prijzen die op het eind van de dag willekeurig verloot 

worden onder de zeilers. (afhankelijk van het aantal deelnemers, bij 10 deelnemers 
bijvoorbeeld worden 5 prijzen verloot) 

o Een prijs voor de gelukkige club (via loterij) wordt aangeboden door onze partner Van Laer 
Sailing. 

- Op de finalemanche zorgt WWSV voor de prijzen voor : 
o de 3 beste zeilers in het eindklassement: verzorgd door onze partner Van Laer Sailing 
o 4de tot 10de plaats uit het eindklassement 
o voor de winnende club in het clubklassement 

- De federatie is ook verantwoordelijk voor de visibiliteit van de sponsor op de clublocatie. Elke opstelling van 
het materiaal van de sponsor zal in overleg gebeuren met de organiserende club. Het beheer van het 
sponsormateriaal gebeurt door de federatie. Op alle met de clubs gevoerde briefwisseling en draaiboeken 
worden de logo’s van de sponsors vermeld. 

- Afhankelijk van de mogelijke plaats op de club, voorziet WWSV zijn wedstrijdtrailer op de finaledag. 

3. DATA 2018 

26 augustus WVD Mechelen 
1 september KLYC Galgenweel 
8 september VVW Inside-Outside 
15 september RBSC Heusden 
22 september BZYC 
30 september VVW Turnhout 
6 oktober RYCB - VVW Galgenweel 
13 oktober KYCN ism Sport Vlaanderen centrum Nieuwpoort 
20 oktober FINALE: WOS Oostende 

 
Alle informatie  
WWSV    09 243 11 20  info@vyf.be  www.vyf.be  
Margot Audenaerdt coördinatie op bureau 09/2431125 0494/03 38 92 
Sara Verhoken  coördinatie op’t veld 09/2431124 0471/334168 
Luc Geirnaert  coördinatie op’t veld 09/2431126 0496122856 
 
Alle communicatie betreffende de Q-cup op www.wwsv.be/q-cup en op 
www.facebook.com/recreatieveoptimistencircuit  
 
 
 

mailto:info@vyf.be
http://www.vyf.be/
http://www.wwsv.be/q-cup
http://www.facebook.com/recreatieveoptimistencircuit


Q-cup 2018: hét recreatieve optimistencircuit 

 

 
 

 

 

PANATHLON VERKLARING OVER ETHIEK IN DE JEUGDSPORT 

 
Met deze verklaring gaan we de verbintenis aan om, over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te 

leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport. 

We verklaren dat:  

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

planning zullen 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 en succes en plezier te ervaren, net als mislukking en frustratie, 

integrerend deel uitmaken van de competitiesport. We zullen kinderen de kans geven zich dit eigen te maken en  het te 

integreren (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.  

2. We onze inspanningen zullen 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 sponsors en de media, maar we geloven dat die steun in 

overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van 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. Daarom onderschrijven we formeel het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in 

    de Sport’. Alle kinderen hebben het recht  

 Sport te beoefenen 

 Zich te vermaken en te spelen 

 In een gezonde omgeving te leven 

 Waardig behandeld te worden 

 Getraind en begeleid te worden door competente mensen 

 Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd,  individueel ritme en mogelijkheden 

 Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie 

 In veilige omstandigheden aan sport te doen 

 Te rusten 

 De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden 

Dit alles kan alleen worden bereikt wanneer regeringen,  sportfederaties, sportagentschappen, bedrijven 

voor sportartikelen, media, zakenwereld, sportwetenschappers, sportmanagers, trainers, ouders en de 

kinderen zelf deze verklaring onderschrijven. 

GENT, 24 September 2004 

 


