
Wat zijn de potentiële risico's waar ik op moet 
letten?

Sport moet de fysieke, psychologische en seksuele integriteit van het kind respecteren en de 
gezondheid en welzijn ten goede komen. Helaas zijn er enkele gevallen waarin dit niet het geval is. Als 
ouder is het belangrijk dat u zich bewust bent van mogelijke risico's, zodat u kunt voorkomen dat uw 

kind schade ondervindt.

Psychologisch
Niemand mag uw kind zich vernederd, angstig, 

geïntimideerd, verwaarloosd of gestrest mogen laten 
voelen. Het is belangrijk dat de club en coaches van uw 

kind de emotionele impact begrijpen die ze hebben op de 
ontwikkeling van een kind en optreden als positieve 

rolmodellen in hun gedrag tegenover anderen.

Fysiek
Uw kind mag nooit doortrainen bij 
blessure, uitputting of pijn. Fysieke 

straffen mogen nooit de reactie zijn op 
teleurstellende resultaten of 

wangedrag.

Welzijn
Sport heeft het immense potentieel om plezier, 

vriendschap en zelfvertrouwen te schenken. Maar 
uw kind kan ook worden geconfronteerd met 
onzekerheid, stress, angst, eenzaamheid of 

verwaarlozing. Als dit gebeurt, is het de 
verantwoordelijkheid van de coach of club om u en 

uw kind te helpen deze problemen het hoofd te 
bieden.

Gezondheid
Sport moet een gezonde ervaring zijn. 

Blessures moeten op de juiste manier worden 
behandeld en er moeten maatregelen voor 

hygiëne zijn (schone omgeving, douches, 
schone drinkflessen, enz.). Uw kind mag niet 

worden blootgesteld aan alcohol, roken of 
drugs binnen de sportomgeving.

Seksueel
Uw kind mag nooit seksuele intimidatie ervaren, of er nu contact is of geen contact. Intimidatie zonder 
contact kan bijvoorbeeld zijn om kinderen naar seksuele afbeeldingen of activiteiten te laten kijken, of 
het aanmoedigen van kinderen om zich op seksueel ongepaste manieren te gedragen,  of het gebruik 

van geseksualiseerde taal te bevorderen. “Grooming” als opstap naar misbruik is ook strafbaar en 
eventuele problemen moeten onmiddellijk worden gemeld aan de wettelijke instanties.


