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1. Onderdeel 7 : Gezond en Ethisch sporten met plezier 
 

Onderstaande leidraad heeft betrekking tot onderdeel 7.6 

 

1. De Panathlonverklaring 

De URL in het reglement stuurt je door naar de daarvoor voorziene pagina met uitleg. 

 

Als club upload je hier dus jouw ondertekende panathlon verklaring. Die kan je via de 

website aanvragen en ondertekenen. Je mag ook een url uploaden naar jullie website 

indien dit online zichtbaar staat. 
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2. Doeboek : Time out tegen pesten 

Je hebt volgens de URL gelezen over het doeboek rond time out tegen pesten !  

 

Je upload als club bewijs op dat je dit doeboek gebruikt hebt in één van de lessen om bij 

een bepaalde doelgroep dit thema aan de kaart te brengen. Je kan dit boek via deze link 

aankopen voor 8 euro. 

 

3. Sportouders: Toolbox 

Je hebt als club volgens de URL deelgenomen aan de bijscholing rond de toolbox, je hebt 

de toolbox aangekocht en deze geimplementeerd of je bent actief bezig met het 

sportouderproject. Dit zijn allemaal mogelijke uploads voor dit onderdeel. 

 

 

mailto:info@judovlaanderen.be
http://www.judovlaanderen.be/
https://www.ethischsporten.be/tools_pagina/doeboek-time-out-tegen-pesten/
https://www.ethischsporten.be/product/doeboek-time-out-tegen-pesten/
https://www.ethischsporten.be/tools_pagina/sportouders-toolbox/


 

Judo Vlaanderen VZW - Oudenaardsesteenweg 839 9420 Burst                                                                                      4 
BE0421410758 RPR Gent afdeling Dendermonde 
info@judovlaanderen.be - www.judovlaanderen.be 
 

4. Grenswijs 

 

Grenswijs refereert naar het vlaggensysteem. Upload als club een bewijs dat jullie CLUB 

API gebruik maakt van dit vlaggensysteem om dit hanteert bij problematische situaties. 

Je kana ls CLUP API ook online via deze link oefenen op hoe je moet reageren op 

bepaalde situaties. Maak eventueel deze oefening en stuur je bewijs door als upload. 

 

5. Toolkit : Grensoverschrijdend gedrag 

 

Je toont als club aan dat je de toolkit rond Grensoverschrijdend gedrag actief gebruikt 

hebt in een les of situatie. Deze toolkit kan je gratis downloaden via deze link. 
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6. Fairplay : Kiezen of verliezen 

 

Je toont als club aan dat je de kaarten rond Fairplay actief promoot in je club , op de 

website of gebruikt in een thematische les. De kaarten kunnen jullie in PDF downloaden 

via deze link. 
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