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Inleiding 

Sport en bewegen zijn cruciaal in de totaalontwikkeling van 

een persoon. Positieve waarden zoals samenwerking, fairplay 

en vriendschap staan centraal in de sportwereld. Sportclubs 

hebben daarbij een belangrijke maatschappelijke rol. 

 

Parantee besteedt ook steeds meer aandacht aan dit aspect 

van de sportparticipatie. De federatie ontwikkelt acties op het 

vlak van fairplay. Daarnaast onderschrijft de federatie de  

Panathlon verklaring over ethiek in de jeugdsport. Maar 

ethiek gaat verder dan de jeugdsport. Aanvullend werkten we 

gedragscodes voor de verschillende doelgroepen uit. Zij vor-

men een kader voor fairplay op het niveau van de federatie 

en haar clubs. 

 

 

Marc Vergauwen 

Voorzitter 



 

 

Panathlon verklaring 

Ethiek in de jeugdsport 

Deze verklaring benadrukt de positieve waarden  

in de jeugdsport.  

 Je streeft de positieve waarden in de jeugdsport actiever, 

met volgehouden inspanning en met goede planning na. 

 Je zet je inspanningen voort om alle vormen van discrimi-

natie uit de jeugdsport te bannen. 

 Je erkent en aanvaardt het feit dat sport ook negatieve 

effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en gezon-

de maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen. 

 Je verwelkomt de steun van sponsors en media, maar je 

gelooft dat die steun in overeenstemming moet zijn met 

de hoofddoelstellingen van de jeugdsport. 

 

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 aan-

gepaste competitie, 

 in veilige omstandigheden aan sport te doen, 

 te rusten, 

 de kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden. 

 

Meer info: www.sportopjongerenmaat.be  

http://www.sportopjongerenmaat.be


 

 

Classificatie 

Sporten en bewegen is leuk!  

 

Sporten in recreatief verband is niet alleen tof, het is bovendien 

ook goed voor de gezondheid en voor de sociale contacten. Maak 

je de stap naar competitiesport, dan komt daar ook nog de uitda-

ging en de spanning van de wedstrijd bij. Maar sporten in wed-

strijdverband is pas plezant als de concurrentie eerlijk is. Enkel 

dan maak je kans om te winnen.  

 

Om dit te realiseren, werd voor de G-sport de zogenaamde  

classificatie in het leven geroepen. Classificatie is namelijk dé 

manier bij uitstek om fairplay te handhaven.  

 

Classificatie voor personen met een beperking is het onderver-

delen van sporters met een handicap in klassen, op basis van 

hun handicap en hun functionele mogelijkheden. Classificatie 

wordt gezien als de enige manier om alle handicapgebonden  

factoren zo veel mogelijk uit te schakelen, om zo de essentie van 

de sport en de sporter over te houden. Het talent, het doorzet-

tingsvermogen en de winnersmentaliteit zijn dankzij classificatie 

dan ook de enige factoren die de uitkomst van een competitieduel 

zullen bepalen. 

Meer info: www.parantee.be -> Info 

voor clubs/classificatie of neem  

contact op: classificatie@parantee.be. 



 

 

Gedragscode sporter 

 Toon respect voor iedereen. 

 Behandel iedereen gelijkwaardig. 

 Toon geen onsportief gedrag. 

 Respecteer de privacy. 

 Geef geen aanleiding tot ongewenst gedrag. 

 Respecteer de spelregels en moedig sportief  

gedrag aan. 

De gedragscode voor de sporter verduidelijken we graag met 
pictogrammen. Wil je de pictogrammen graag gebruiken in de 
werking van je club? Je kan ze eenvoudig opvragen bij  
Parantee of gratis downloaden via www.sclera.be.  



 

 

Gedragscode sporter 

 Wees blij met een overwinning maar laat je 

niet ontmoedigen door een nederlaag. 

 Draag zorg voor het materiaal. 

 Laat je classificatie vaststellen als competitie-

sporter. 

 Laat het terrein en de kleedkamers netjes ach-

ter.  

 Aanvaard de beslissingen van de scheidsrechter. 

 Wees tijdig aanwezig. 

I  fairplay 



 

 

Gedragscode scheidsrechter 

 Pas de spelregels correct, eerlijk en consequent toe. 

 Moedig sportief gedrag aan. 

 Controleer steeds de classificatie van de competitiesporter. 

 Behandel iedereen gelijkwaardig. 

 Toon steeds waardig gedrag, ook naast het veld. 

 Blijf kalm. 

 Wees steeds collegiaal en bekritiseer je collega’s niet. 

 Wees tijdig aanwezig. 

 Toon zelfvertrouwen, geen arrogantie. 



 

 

Gedragscode trainer 

 Wees een voorbeeld. 

 Toon respect voor iedereen. 

 Behandel iedereen gelijkwaardig. 

 Respecteer de spelregels. 

 Stimuleer de competitiesporter tot het vaststellen van 

zijn/haar classificatie. 

 Wees redelijk in je sportieve eisen. 

 Geef trainingen die aangepast zijn aan de leeftijd, het in-

dividueel ritme en de mogelijkheden. 

 Respecteer het recht op privacy. 

 Keur verbaal en fysiek geweld af. 

 Respecteer de lichamelijke en psychische integriteit. 



 

 

Gedragscode supporter 

 Toon respect voor je eigen team en de tegenpartij. 

 Toon belangstelling. 

 Erken de waarde en het belang van de trainers, officials, 

bestuursleden,... 

 Wees supporter, geen trainer. 

 Respecteer de beslissingen van de officials. 

 Laat de tribune netjes achter. 



 

 

Gedragscode vrijwilliger 

 Kijk steeds naar de mogelijkheden en aanvaard de beperkingen 

van de leden. 

 Toon respect voor iedereen. 

 Behandel iedereen gelijkwaardig. 

 Zorg steeds voor veilige situaties. 

 Respecteer de lichamelijke en psychische integriteit. 

 Respecteer het recht op privacy. 

 Draag zorg voor het materiaal. 

 Laat het terrein en de kleedkamers netjes achter. 
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Parantee 

De Vlaamse G-sportfederatie die een duurzaam, 

innovatief en kwaliteitsvol sportaanbod op maat 

van personen met een fysieke, zintuiglijke of  

verstandelijke handicap organiseert.  


