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Het Jeugdsportproject “VVG JUNIOR GOLF” heeft 
als doel: de kwaliteit van de jeugdwerking binnen de 

clubs te verbeteren met bijzondere aandacht voor de 
verhoging van de sportparticipatie van de jeugd, m.a.w. zoveel 
mogelijk jeugd in Vlaanderen zo dikwijls mogelijk laten golf spelen 
op ieders prestatieniveau in kwaliteitsvolle omstandigheden.

Clubs die aan de vooropgestelde criteria beantwoorden 
zullen erkend worden via de toekenning van de kwaliteitslabel 
“Birdie” (= jeugdvriendelijke club) en/of kwaliteitslabel “Eagle” 
(= topjeugd club).

De kwaliteitslabels moeten jaarlijks 
verdiend worden, jaarlijks zal een 

bewijsdossier moeten ingediend 
worden bij de VVG.

INLEIDING
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Elke golfclub is uniek, heeft andere doelstellingen, 
gewoontes, werkwijzen enz. Het is dan ook niet 

eenvoudig om een beeld te schetsen van hoe een 
golfclub met jeugdwerking er het beste zou uitzien. Toch zijn er 
een aantal concrete richtlijnen, die als essentiële kenmerken 
kunnen worden beschouwd.

Jeugdcommissie
De jeugdcommissie is de drijvende kracht binnen de club achter het jeugd-
sportbeleid, zij staat in voor de belangenbehartigingen van de jeugdleden.
In deze commissie kunnen, naast de commissieleden pro(’s), ook ouders 
uitgenodigd worden om deel te nemen aan de bijeenkomsten waarin alle 
aspecten van de jeugdwerking besproken en beslist worden. De opname van 
een jeugdlid is niet onbelangrijk, hij/zij brengt de wensen van de jeugd over.

Gezien het jeugdsportbeleid deel uitmaakt van het algemeen bestuur binnen 
de club is de opname van een bestuurder goed voor de communicatie.
 

Taken jeugdcommissie en aanstelling  
van een jeugdverantwoordelijke

De jeugdverantwoordelijke van de club is de persoon die de coördinatie doet 
van alle jeugdgerelateerde activiteiten. Hij/zij zorgt dan ook voor een goede 
samenwerking met de verschillende betrokken partijen, in het bijzonder met 
de jeugdleden, de jeugdcommissie en het bestuur van de club.

De bestuursleden werken aan kwaliteit en zijn mede verantwoordelijk voor 
het jeugdsportbeleid. De jeugdverantwoordelijke bepaalt in samenspraak met 
de jeugdcommissie het opleidingsprogramma voor de jeugd. Dit programma 
wordt samen met de pro’s besproken. Er wordt een kalender opgemaakt 
met taakverdeling per initiatief. De jeugdverantwoordelijke zorgt dat er een 
goede communicatie is met de ouders en de jeugdleden.

Beleidsplan jeugd
Wanneer je op een efficiënte manier een bepaald doel wil bereiken met je 
jeugdspelers dan zal dit niet gaan door enkel en alleen een beroep te doen 
op intuïtie en toeval. Je zal als club je beleid moeten uitstippelen, 
plannen en neerschrijven in een beleidsplan.

Een beleidsplan is een bruikbaar en dankbaar 
hulpmiddel dat je club vele voordelen oplevert:
- alle betrokkenen krijgen een beter inzicht in de 
eigen clubwerking door het analyseren van de 
interne werking;

- door het bestuderen van de kansen en 
bedreigingen voor de club verkrijgt men een 
betere kijk op factoren die de clubwerking 
beïnvloeden;

- men gaat op een meer bewuste manier 
nadenken over het beleid van de club;

- door het neerschrijven van de beleidslijnen 
kunnen commissieleden, bestuurders en 
pro’s steeds dit document raadplegen, 
waardoor er rekening kan worden gehouden 
met de gestelde doelen;

- het beleid wordt naar de omgeving toe (leden, 
ouders, sponsors...) duidelijk;

- na afloop kunnen de beleidslijnen geëvalueerd worden.

Bij het ontwikkelen van een jeugdbeleidsplan gaat het erom dat 
de club op een bewuste manier te werk gaat. In het beleidsplan staat de 
missie, doelstellingen (leerdoelen) en beleidslijnen die je met je jeugdspelers 
wil bereiken vermeld. Dit biedt tevens een houvast bij de verdere uitwerking 
van het beleid in acties. Deze concrete uitwerking wordt neergeschreven in 
het actieplan.

Een jeugdvriendelijke en 
gestructureerde jeugdwerkingRICHTLIJNEN
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1. Bepalen van de MISSIE: wat streef je na?

Bij de recreatieve club ligt het accent op recreatie, waarbij plezierbeleving 
belangrijker is dan het leveren van prestaties (Birdie Label).

In deze club nemen de jeugdleden zelden deel aan nationale wedstrijden. Dit 
sluit echter niet uit dat in de club “jeugdwedstrijdjes” worden georganiseerd. 
Competitie draagt bij tot de ontwikkeling van het kind. Het verschil met 
prestatiegerichte clubs is echter het doel van deze wedstrijden, namelijk 
plezier, gezelligheid, ontspanning. De prestatie is hier echter “middel” en 
geen doel meer op zich. Het winnen staat niet meer zo centraal alhoewel 
er wel wat mag gestreden worden. Ontnemen we de sport haar prestatie-
element dan houden we immers geen sport meer over. De prestatie moet 
bijgevolg een plaats behouden, maar mag niet meer de enige bekommernis 
zijn. Ze dient in functie van de eigen mogelijkheden bekeken te worden.

Bij de prestatiegerichte club ziet men de deelname aan en de resultaten van 
competities als belangrijkste doel (Eagle Label).

Belangrijk hierbij is dat de speler zijn/haar SPELVREUGDE niet verliest! 
Prestatie zonder plezier leidt vaak tot stress of demotivatie. Volhouden, 
omgaan met frustatie, betere concentratie... het wordt allemaal een stuk 
makkelijker dankzij spelvreugde. Wie spelvreugde ervaart, brengt ook 
makkelijker respect op voor tegenspelers. Dankzij spelvreugde worden 
intense inspanningen omgezet in positieve energie.

2. Waarom DOELSTELLINGEN, LEERDOELEN? 
(Doelen: resultaat, fysiek, mentaal, course management, 
player development, rules of engagement, techniek)

Het maken van doelen is belangrijk om een duidelijk beeld te hebben waar 
we naar toe willen zodat we een plan kunnen maken hoe we er gaan komen. 
Ook het achteraf evalueren en kijken wat er de volgende keer beter moet, 
kan alleen als we van te voren doelen hebben gesteld. De doelstellingen 
omvatten lange termijn doelstellingen en korte termijn doelstellingen.

De lange termijn doelstellingen geven de verwachtingen weer voor een 
periode van meerdere jaren (3 tot 5 jaar). Deze kunnen betrekking hebben op 
het aantal jeugdleden, competentieontwikkeling van uw jeugdleden (techniek, 
course management, fysiek, mentaal), competitieresultaten...

De lange termijn doelstellingen worden per seizoen vertaald in korte termijn 
doelstellingen. Door het concreet weergeven en omschrijven van de diverse 
doelstellingen kom je tot een jaaractieplan waarin de verschillende activiteiten 
zijn opgenomen. Onder deze activiteiten verstaan we o.a. wedstrijdinitiatieven 

(recreatief – competitief) en de eigen initiatieven 
(promotionele en nevenactiviteiten...).

In het begin van het seizoen wordt een 
keuze gesteld welke activiteiten voor de 
club realiseerbaar zijn.

De opvolging van deze hele werking om 
te komen tot een goede jeugdstructuur, 
vereist natuurlijk een goed bestuur  
en gedreven commissieleden en pro’s 
die regelmatig werkvergaderingen 
inlassen om de activiteiten te plannen 

en te evalueren.

TIPS!
Set realistic  

performance goals!

Keep it simple!

Repetition is  
the mother of skills!
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Voor beide groepen moeten er aangepaste lessen georganiseerd worden 
zodat zowel de getalenteerde als minder getalenteerde spelers zich maximaal 
kunnen ontplooien. 

Het onderscheid in niveau zal in de oudere groepen (13-18j. en 18-21j.) 
duidelijker naar voor komen. Vooral voor de betere (competitieve) golfspelers 
moet er gestreefd worden naar een aangepast aanbod met het oog op “beter 
presteren”, m.a.w. een blijvende vooruitgang van hun eigen competenties. 

Voor de recreatiegolfer zal voornamelijk moeten gewerkt worden aan 
een aanbod waar het samen golf spelen met vrienden en plezier maken 
bovenaan staat.

Hou in het aanbod zowel naar
de recreatieve golfer als
de competitieve golfer
rekening met:

Jeugdleden
Jeugdleden kan je niet als een homogene groep beschouwen: een 8-jarige 
kan je niet vergelijken met een 13-jarige, die op zijn beurt niet te vergelijken 
is met een 18-jarige. Rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin het 
kind bevindt, is de absolute boodschap. Wellicht is de belangrijkste uitdaging 
waarmee je als verantwoordelijke, pro zal worden geconfronteerd, weten 
hoe je met jeugdleden moet omgaan.

Hoe moet je omspringen met talentrijke kinderen? Hoe de opbouw van de 
trainingsbelasting aanpakken? Gemotiveerde kinderen zullen ook tonen dat 
ze iets meer willen en kunnen.

Onder de jeugdleden hebben we drie verschillende belangrijke leeftijdsgroepen 
waar we ons moeten naar richten: - de 7 tot 12-jarigen;
 - de 13 tot 18-jarigen;
 - de 19 tot 21-jarigen.

Voor de 7 tot 12-jarigen is het belangrijk deze kinderen de kans te geven 
zich ten volle te ontplooien. Hiervoor is een goede omkadering nodig 
om hen uitdagende lessen en oefeningen aan te bieden. Het samen plezier 
beleven is van cruciaal belang. Ontdekkend leren alsook aandacht voor 
psychomotorische oefeningen en spelvormen zijn hier heel belangrijk. Zolang 
kinderen positief gewaardeerd worden en zij kunnen trainen op hun eigen 
niveau blijven ze leergierig.

De leeftijdsperiode van 7 tot 10 jaar is de “gouden” leeftijd om vaardigheden 
aan te leren.

In de loop van de jaren zal er een groter verschil in niveau optreden (vanaf 
10j.) waardoor de kinderen een keuze maken in het ofwel blijven spelen op 
recreatief niveau waar “plezier beleven” primeert of wel de stap naar de 
competitie zetten en aldus meer trainen en het wedstrijdelement een rol 
begint te spelen waarbij ze hun eigen prestaties meten aan die van anderen.

S C O O R

Spelvreugde

Competentieontwikkeling

Opvoedende aanpak

Organisatorische rol

Resultaat
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Stimulans tot wedstrijddeelname
Golf is een sport.
Dit wil zeggen dat er zoals in iedere andere sport “competitie” aanwezig is. 

Hoe vroeger men jeugd met competitie laat beginnen, hoe beter dit zal zijn voor 
hun verdere ontwikkeling als golfspeler. Er is één zeer belangrijke factor waar 
men rekening mee moet houden als men kinderen met competitie laat starten 
en dat is de “factor fun”. Het kind moet inzien dat het steeds om een spel gaat 
(zeker in begin stadium) en dat hij of zij er plezier aan moet kunnen beleven.

Welke wedstrijden zijn er zoal?

In competitie moet je groeien. Je kan niet zomaar vanaf je eerste wedstrijd 
nationaal gaan spelen. Je hebt eerst wat ervaring nodig. De club speelt 
hierin een belangrijke rol want het is daar dat de jeugdspeler zijn eerste 
stappen zet in de competitie.

Clubwedstrijden voor jeugd zonder handicap
Naast de jeugd spelers die reeds een handicap hebben zou de club (speelse) 
wedstrijden moeten kunnen organiseren voor de jeugd spelers zonder 
handicap (meestal zeer jonge kinderen). Zo komen zij reeds in contact met 
een bepaalde vorm van wedstrijden wat hen alleen maar ten goede kan 
komen. Men kan via deze weg de kinderen de golfregels aanleren, hun 
(juiste) score leren tellen, etiquette aanleren,...

Voorbeelden:
- een 9 holes wedstrijd op de baan (met begeleiding) op een aangepast 
parcours;

- een club met SNAG materiaal kan voor de allerkleinste iedere woensdag 
een parcours uitzetten; 

- puttingwedstrijden tijdens het weekend;
- scramble wedstrijden (toelaten hieraan aan deel te nemen);
- ...

Clubwedstrijden voor jeugdspelers met handicap
Tracht zoveel mogelijk jeugdspelers te motiveren om mee te doen aan 
clubwedstrijden. 

Hoe kan je dit doen?
Geef met iedere clubwedstrijd een speciale jeugdprijs, een jeugdorder of 
merit bij te houden, een jeugdclubkampioenschap houden, ouder-kind 
wedstrijd, uitstappen naar andere banen, meetings met andere clubs,...

Kids wedstrijden
Zowel op nationaal als regionaal vlak zijn er voor de allerkleinste wedstrijden 
buiten de club. Sommige moeten hiervoor zelfs geen handicap hebben (wel GVB 
op baanpermissie). Dit is de ideale manier om hen kennis te laten maken met: 
competitie op een leuke manier, andere banen, andere spelers, hoger niveau,...

Junior Tour, Federale Tour, Internationale wedstrijden
Op nationaal niveau bestaat er de junior tour en de federaaal Tour. Junior 
spelers met een goed niveau voor hun leeftijd kunnen hieraan deelnemen. 
Breng hen hiervan op de hoogte door de reglementen uit te hangen van 
deze wedstrijden, hang de kalenders uit, mail hen hier maandelijks over, 
organiseer oefenrondes als er een paar jeugdspelers  van uw club aan deze 
wedstrijden deelnemen,... Voor de top jeugdspelers kan men zelf verder 
kijken dan de wedstrijden in België zelf. Tracht hen als club hier ook in te 
steunen, te begeleiden,...

Voordelen?
Er zijn heel wat voordelen voor de jeugd om hen vroeg in contact te brengen 
met wedstrijden op club/regionaal/nationaal niveau en dit zowel op sociaal 
als fysisch vlak.

We sommen er enkele op:
- bevorderen van verantwoordelijkheidszin;
- leren omgaan met stress en met winnen en verliezen;
- het spel eerlijk leren spelen (fairplay);
- verbeteren van de algemene gezondheid, fitheid, kracht, lenigheid, coördinatie;
- verbeteren van concentratievermogen en zelfvertrouwen;
- ...
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Jeugdgolf in je club promoten
De promotionele activiteiten zijn vooral bedoeld om nieuwe jeugdleden te 
werven. Dit is belangrijk voor de continuïteit en de verdere groei van de club 
en het gehele golfgebeuren.

Initiatieven zoals rekrutering in scholen is één van de mogelijkheden 
(cfr. Golf op School – Clubproject). Daarnaast kan een opendeurdag een 
ideale gelegenheid zijn om geinteresseerden een betere kijk op 
de clubwerking te bieden.

Opleiding pro’s
Een goede jeugdwerking en een kwaliteitsvolle 
aanpak wordt voor een groot deel bepaald door 
de pro’s.

Samen met de jeugdcommissie worden zij voor alle 
jeugdgerichte activiteiten ingezet. De pro’s spelen 
een heel belangrijke rol in het begeleidingsproces 
van de jongeren en dragen in belangrijke mate 
bij tot de ontwikkeling van het kind als golfspeler. 
Kinderen kijken op naar hun pro en hij moet hen 
motiveren, hen de fun van het spel leren ontdekken en 
hen op een pedagogische verantwoorde wijze technisch 
begeleiden. Pro’s die bijscholingscursussen volgen moet je als 
club zeker aanmoedigen. Zelfs voor pro’s met jarenlange golfervaring is het 
een noodzaak om bijscholingen te volgen, zodat zij mee kunnen evolueren 
met nieuwe technieken, methodes, didactiek of zelfs preventiemaatregelen 
voor blessures waardoor de kwaliteitsonderricht kan gegarandeerd blijven.

Een goede coach blijft altijd nieuwsgierig. Je bent geneigd op zoek te 
gaan naar extra kennis. Je wilt graag leren van anderen en bent bereid 
te vernieuwen.

Communicatie met de jeugdleden
Een duidelijk prikbord en/of website zijn goede communicatiemiddelen.  
Wanneer jeugdleden hierop alle nodige informatie kunnen vinden, kan dit de 
jeugdcommissie veel tijd en werk besparen.

Voor de jeugd is internet al lang geen onbekende meer. Een website met 
jeugdrubriek is een uiterst bruikbaar en handig middel.

Een clubblad met een specifieke jeugdrubriek is niet onbelangrijk, de jeugd 
vindt zichzelf ook graag in het clubblad terug. Dit kan onder de vorm van 
wedstrijduitslagen, klassementen, foto’s...

Organisatie van nevenactiviteiten
Naast golf kan de club ook nevenactiviteiten organiseren. Dit kunnen zowel 
sportieve nevenactiviteiten zijn als niet sportgerichte activiteiten zoals een 
Sinterklaasfeest of uitstap...

Deze nevenactiviteiten dragen bij tot een betere communicatie tussen club 
en leden en zullen de betrokkenheid van alle leden bij de club versterken, wat 
de clubsfeer zeker ten goede zal komen.

Een goede clubsfeer, waardoor men zich meer betrokken voelt in de club, 
heeft dan weer invloed op de tevredenheid en de loyaliteit van de aangesloten 
leden.
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We kennen allemaal voorbeelden van ouders die:
- hun kind dwingen om een bepaalde sport te beoefenen (om hun ambities 
waar te maken);

- teveel nadruk leggen op winnen in plaats van plezier beleven;
- constant kritiek leveren op hun kind;
- zich een betere coach voelen dan de echte trainer;
- altijd het slechte zien en het goede niet.

Wat verwachten kinderen?
Wat ze zeker willen:
- steun en aanmoedigingen;
- plezier beleven aan golf;
- weten dat hun ouders trots op hen zijn;
- dat de ouders realistische verwachtingen hebben;
- bijleren en verbeteren;
- bij vrienden kunnen zijn.

Wat ze zeker niet willen:
- verwijten;
- prestatiedruk maw onder druk gezet worden om beter te presteren;
- kritiek op hun spel;
- maak van sportieve mislukkingen geen persoonlijke mislukkingen.

Wat je als ouder kan doen:
- belangstelling tonen;
- je kind aanmoedigen maar niet dwingen, als hij of zij het helemaal niet leuk vindt;
- bedenk dat je kind golft voor zijn plezier, niet voor het jouwe;
- je waardering uitdrukken voor de inspanningen die je kind levert;
- trots zijn op je kind;
- met je kind spreken over de verwachtingen die het heeft, help je kind om 
realistische doelen te stellen en te bereiken;

- zeker nooit als eerste vraag stellen: “Heb je gewonnen?”, maar wel “Was 
het leuk?”;

- je kind steunen waar mogelijk (tijd vrijmaken om na te praten,...);
- je kind aanmoedigen om zoveel mogelijk te oefenen.

Betrokkenheid van de ouders
De ouders hebben de belangrijkste rol bij de ontwikkeling van het kind als 
golfspeler.

Het kind heeft het meeste contact met de ouders waardoor de ouders heel 
belangrijk zijn bij de motivatie van het kind. Als het kind wordt aangemoedigd 
om naar de les te gaan of een wedstrijdje te spelen, dan zal de kans reëler 
zijn dat hij/zij het effectief ook gaat doen. Bovendien is een jeugdspeler 
afhankelijk van de ouder om lid te worden/blijven van de club (o.a. betalen 
lidgeld, transport naar de club, aankoop materiaal...).
Daarom is het heel belangrijk de ouders te informeren en met hen te 
communiceren bv. via infovergaderingen. Naast informeren moet men ook 
proberen de ouders te betrekken bij de clubactiviteiten.
 

Ben jij een goede golfouder?

Sportbeoefening is in veel opzichten belangrijk voor de ontwikkeling van een 
kind. De rol van de ouders bij de sportbeoefening is erg groot en dat geldt niet 
alleen voor de sportkeuze van het kind. Ook het enthousiasme waarmee de 
ouders hun kind stimuleren heeft grote invloed op de beleving van het kind.

Je moet je succes als ouder niet meten aan de prestaties van je kind. Je kan 
immers al het mogelijke doen en toch bekom je geen toptalent; sommige 
ouders doen helemaal niets en hun kind wordt toch een topper. Je doel moet 
zijn “je kinderen de kans geven opdat zij datgene zouden kunnen bereiken 
wat binnen hun mogelijkheden en hun wensen ligt”.
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Medisch verantwoord sporten
Onder medisch verantwoorde sportbeoefening verstaat 
men het geheel van preventieve en curatieve maatregelen, 
bepalingen en aanbevelingen die de club en de golfspeler 
in acht dienen te nemen met het oog op het fysiek en 
psychisch welzijn van de golfspelers.

De VVG vindt het zeer belangrijk dat sporten op een 
medisch verantwoorde manier gebeurt. Vandaar dat wij 
ook het Vlaamse decreet inzake medisch verantwoorde 
sportbeoefening (27 maart 1992) onderschrijven. Sporten is een 
fantastische manier om je gezondheid te verbeteren en je conditie aan te 
scherpen, maar kan ook schade aanrichten aan je lichaam wanneer het op 
een onverantwoorde manier gebeurt. Pleiten voor het medisch verantwoord 
beoefenen van sport is daarom in ieders belang. 

Het moge duidelijk zijn dat golf, zowel recreatief als competitief, niet kan als 
dit een negatief effect heeft op het lichamelijke of het geestelijke welzijn van 
de sporter.

Vandaar vinden wij het belangrijk om de volgende zaken te benadrukken:
- trainen gebeurt op een evenwichtige verantwoorde manier en in een veilige 
omgeving;

- daarbij wordt ook aandacht besteed aan preventie van blessures;
- gezonde voeding is de ideale brandstof voor een goede sportprestatie;
- golf, en in het bijzonder competitie, gebeurt op een sportieve en eerlijke 
manier;

- doping en sport gaan niet samen.

Voor meer gedetailleerde informatie in verband met medisch verantwoord 
sporten in het algemeen kan je terecht op de volgende websites:
- www.gezondheid.be 
- www.gezondsporten.be
- www.dopinglijn.be

Competitietips voor ouders

Voor de wedstrijd:
- maak je kind duidelijk dat je trots bent op hem of haar, ongeacht de uitslag;
- zeg niet dat winnen niet belangrijk is, want voor je kind is dat wel het geval. 
Probeer wel een gezonde competitiementaliteit na te streven, zodat de 
spelers hun best doen en plezier beleven;

- moedig je kind aan door te zeggen “ga ervoor”, “doe wat je geleerd hebt” 
en vooral “amuseer je”;

- stimuleer je kind om zich aan de regels van het spel en de fairplay te 
houden.

Na de wedstrijd:
- als je kind teleurgesteld is over de uitslag, probeer om ander dingen te 
belichten die wel goed gelopen zijn. Feliciteer je kind omdat het zijn best 
gedaan heeft.

Tijdens de rit naar huis:
- wijs het kind op de goede slagen die hij/zij gemaakt heeft;
- kritiek of foutenanalyse dienen gemeden te worden.

De belangrijkste vragen zijn...
- Vond je het leuk?
- Vind je van jezelf dat je je best gedaan hebt?
- Wat heb je geleerd van deze wedstrijd?
- Welke slag vond je de beste?
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5 tips om sport mee(r) op 
jongerenmaat te maken

Onderteken de Panathlon Verklaring. Zo maak je alvast duidelijk 
dat je werk wilt maken van Sport op Jongerenmaat.

Laat jongeren en ouders weten dat je sport op jongerenmaat 
ernstig neemt.  

Beloon sportief gedrag en vraag bv. regelmatig aan de kinderen 
of ze de training plezierig vinden en hou rekening met hun tips.

Behandel de spelers op elk moment met respect en vermijd 
teveel negatieve feedback.

Pas je training aan aan de leeftijd en individuele mogelijkheden. 
Jeugdleden kan je niet als een homogene groep beschouwen: 
een 8-jarige kan je niet vergelijken met een 13-jarige, die op 
zijn beurt niet te vergelijken is met een 18-jarige. Hou rekening 
met de ontwikkelingsfase waarin de jongere zich bevindt.

Golf moet tevens fun zijn voor iedereen.

Zorg voor motiverende en haalbare uitdagingen voor de spelers.

Werk met aangepast golfmateriaal en aangepaste reglementen. 

Volg regelmatig een bijscholing of ga via het internet op zoek 
naar tips, voorbeelden van jeugdvriendelijke trainingen, leuke 
spelletjes,...

TIP 1

TIP 2

TIP 3

TIP 4

TIP 5

Ethisch verantwoord sporten
Ethisch verantwoord sporten is meer dan: geen verbaal geweld, agressie 
in de sport,... Maar ook methodologisch, didactisch en pedagogisch 
verantwoord onderricht. Coachen is ook opvoeden. 

Elke coach draagt bij tot de ethische opvoeding van kinderen. Door 
iedereen gelijk te behandelen draagt sport bij aan oplossingen voor de 
diversiteitsproblematiek en aan een gezonde multiculturele samenleving. Als 
coach geeft je het voorbeeld, leer je discipline aan, geef je feedback over 
het gedrag van de spelers op en naast het golfterrein, ben je soms de 
vertrouwenspersoon van de speler.

Hoe ethisch is uw club? 
(Nastreven van sportiviteit, respect voor iedereen, 
fairplay...)

Panathlon Verklaring over ethiek in de jeugdsport
De Panathlon Verklaring legt heldere gedragsregels vast bij het nastreven 
van de positieve waarden in de jeugdsport.
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