
Schermgilde de Klauwaerts
PANATHLON VERKLARING

Schermgilde de Klauwaerts onderschrijft de Panathlon verklaring:

1. Het recht om sport te beoefenen  
Zonder onderscheid van geslacht, handigheid of fysieke eigenschappen moet elk kind  
sport in de eigen buurt kunnen beoefenen. 
  
2. Het recht om zich te amuseren en als kind te kunnen spelen 
Het kind moet zich kunnen uitleven en vreugde beleven aan het spel. Belangrijk zijn hier de 
variatie in het aanbod, de eigen inbreng van de kinderen, de combinatie met nevenactiviteiten, … 
  
3. Het recht om in een gezond milieu te sporten 
Het is de taak van de jeugdtrainer het kind er occasioneel op te wijzen dat drugs of gebruik van doping 
heel schadelijk is voor de gezondheid. Jongeren aanvaarden dit veel gemakkelijker van hun trainer of leraar 
waar ze naar opkijken dan van hun eigen ouders. 
De jeugdbegeleider moet ook andere opvoedende waarden kunnen bijbrengen; bv. fairplay zoals concreet 
kunnen verliezen zonder vijandig gedrag te tonen, scheidsrechterlijke beslissingen aanvaarden, … 
  
4. Het recht om met respect behandeld te worden 
Het kan en mag niet zijn dat sport de bron wordt van frustratie, ontmoediging en fundamenteel gebrek aan 
respect voor anderen. Ongeacht het talent verdient ieder kind aandacht en respect van bestuursleden, de 
andere kinderen, de begeleiding en de ouders. 
  
5. Het recht om in elke sport getraind en begeleid te worden door competente mensen die pedagogisch 
gevormd zijn 
De trainer-opvoeder die werkt met jongeren moet zijn psycho-pedagogische kennis integreren in zijn 
technische uitleg en deze kunnen verwoorden op een kindvriendelijke manier. 
Al te dikwijls gebeurt het dat onvoldoende pedagogisch gevormde trainers gereserveerd worden voor de 
jongste groepen. Dit kan negatieve consequenties hebben voor de uitbouw van een evenwichtige 
sportcarrière. 
Niet-aangepaste jeugdbegeleiding is dikwijls oorzaak van vroegtijdige drop-out. 
  
6. Het recht om sporttrainingen te volgen, aangepast aan het individueel peil 
Het gaat niet alleen om de algemene ontwikkeling, maar vooral om de individuele ontwikkeling van kind. 
Immers, ieder van ons heeft zijn eigen ritme van aanleren; er zijn immers ook vroeg- en laatrijpe kinderen 
merkbaar in de sportactiviteiten. Men moet hier absoluut rekening mee houden om de eigen groeisnelheid 
en capaciteiten van ieder kind maximaal te ontwikkelen en het niveau van de training zoveel mogelijk te 
individualiseren. Gekwalificeerde lesgevers zijn daarom noodzakelijk. 
  
7. Het recht om zich te meten met andere jongeren van hetzelfde niveau 
Competitie moet niveaugebonden zijn, zowel bij ploegsporten als individuele sporttakken.  
De sportbeleving moet gebaseerd zijn op de sportieve prestatie en niet op zware winst- of verliescijfers.  
  
8. Het recht om deel te nemen aan wedstrijden op maat 
De competitie mag geen spiegelbeeld zijn van de volwassenensport. Reglementen, materialen, 
terreinafmetingen, … moeten aangepast worden. 
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9. Het recht om zijn sport te beoefenen in alle veiligheid 
Nog al te vaak is de infrastructuur van sporthallen of sportpleinen onvoldoende aangepast aan de fysieke 
en psychische mogelijkheden van het kind. Speelpleinen moeten aangepast zijn aan de leefwereld van de  
kinderen en het is dan ook geen overbodige luxe om kinderen en jongeren hierbij te betrekken. Door 
afmetingen aan te passen wordt ook de veiligheid verbeterd. 

10. Het recht op rust 
Kinderen zijn niet-volgroeide mensen. Daarom kunnen te lange en te intensieve trainingen schadelijke 
gevolgen hebben. Op tijd en stond psychische rust en fysieke recuperatie inbouwen in de planning is 
noodzakelijk. 
  
11. Het recht om geen kampioen te moeten zijn, maar wel te mogen zijn 
Wedstrijden kunnen een bron van plezier en voldoening zijn, zeker vanaf de leeftijd van 15 jaar. Sommigen 
kunnen dankzij talent en volgehouden inspanningen verder doorgroeien op competitief vlak. Anderen 
vinden voldoening in een sportieve vrijetijdsbesteding. 
  

Besluit:  

Het charter wenst garanties voor de sportieve opvoeding van de jongeren, met als voornaamste item ‘de 
bescherming van deze bijzonder kwetsbare leeftijdscategorie’. 
Dit charter steunt op de gegevens van geneeskundige, psychologische en pedagogische onderzoeken.  
Eén van de belangrijkste punten van dit charter is de boodschap om multidisciplinair te werken, wat de 
motorische vaardigheden flink bevordert en uitbreidt. 

Schermgilde de Klauwaerts vzw onderschrijft dit charter zoals verwoord door de Vlaamse Schermbond 
vzw, en zet zich actief in om naar de inhoud te handelen en deze ook bij al haar leden te promoten. 

Dirk Van De Walle 
voorzitter 
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