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JEUGDSPORTPROJECT   
‘JEUGDSPORT? GEEN KINDERSPEL!’ 

 

Aanbod en communicatie 
 
Vanuit de Vlaamse Liga Paardensport vzw willen we al onze clubs stimuleren om zoveel mogelijk 
kinderen en jongeren te laten deelnemen aan de paardensport. Clubs dienen kinderen te laten 
proeven van de sport en hen op een correcte manier via hun aanbod te begeleiden en gelijke 
kansen te geven. 

Een goede communicatie tussen de verschillende actoren is onmisbaar in een clubwerking. 
Inzetten op communicatie kan veel structuur en duidelijkheid scheppen binnen een club. Dit is 
dan ook een absolute meerwaarde binnen de werking. 

 

Verplichte criteria Recreatieve clubs Competitieve clubs 
De club heeft gedurende minstens 30 weken 
per jaar een aanbod voor de jeugd. 

✓  ✓  

De club voorziet minstens 10 trainingen per 
jaar, per aangeboden discipline, waar enkel 
jeugdleden met een competitieve licentie aan 
kunnen deelnemen. Deze trainingen staan 
vermeld op de website. 

 ✓  

De club organiseert lessenreeksen voor de 
jeugdleden met een duidelijke opbouw, 
tussenstappen en doelstellingen. 

✓  ✓  

De club organiseert minstens 1 stage voor 
jeugdleden met een competitieve licentie.  ✓  

De club beschikt over een actieplan met een 
jaarlijkse evaluatie voor zijn jeugdwerking. 

✓  ✓  

De club heeft een actieve website met een 
activiteitenkalender. 

✓  ✓  

De club heeft een huishoudelijk reglement dat 
gepubliceerd is op de website van de club. 

✓  ✓  
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Optionele criteria Recreatieve clubs Competitieve clubs 
De club organiseert minstens 1 clubwedstrijd, 
waaraan alle jeugdleden van de club kunnen 
deelnemen met een eigen paard of een paard 
van de club. 

10 punten 10 punten 

De club neemt deel aan een clubwedstrijd op 
een andere VLP-club met zijn eigen clubleden 
buiten het beschermd wedstrijdseizoen (= van 
15 maart tot 15 oktober). 

15 punten 15 punten 

De club organiseert een clubwedstrijd waar 
leden van andere VLP-clubs aan kunnen 
deelnemen onder begeleiding van hun eigen 
club. Deze organisatie vindt plaats buiten het 
beschermd wedstrijdseizoen (= van 15 maart 
tot 15 oktober). 

15 punten 15 punten 

De club organiseert jaarlijks minstens 1 
activiteit om nieuwe jeugdleden aan te 
trekken. 

10 punten 10 punten 

Er worden omkaderingslessen georganiseerd 
voor de jeugdleden en/of ouders van de 
jeugdleden. Dit zijn bijvoorbeeld opzadellessen 
voor ouders, … 

5 punten 5 punten 

De club stelt eigen paarden ter beschikking om 
hun jeugdleden te laten deelnemen aan 
officiële wedstrijden. 

 10 punten 

De club organiseert infomomenten voor de 
jeugdleden en/of hun ouders omtrent 
wedstrijdgerelateerde onderwerpen. 

 5 punten 

De club organiseert begeleide wandelingen in 
de regio van de eigen club en/of samen met 
een andere club waar jeugdruiters, ouder dan 
12 jaar, aan kunnen deelnemen. 

10 punten  

De club organiseert sportkampen van 
minstens drie opeenvolgende dagen, waarbij 
de lessen gegeven worden door 
gediplomeerde lesgevers. 

10 punten  

De club organiseert demo’s en/of initiaties van 
één of meerdere disciplines die niet in het 
reguliere aanbod zitten. 

5 punten 5 punten 

De club organiseert ponygewenning voor 
kinderen jonger dan 6 jaar met individuele 
begeleiding. 

5 punten  

De club heeft wekelijks een lessenaanbod voor 
ruiters met een competitieve licentie.  5 punten 

De club is actief op sociale media. 5 punten 5 punten 



 
 

Criteria - Versie 2020 

3 

De club beschikt over een 
jeugdsportverantwoordelijke die het 
aanspreekpunt is voor dit project en zetelt in 
het clubbestuur. 

5 punten 5 punten 

 

Omkadering 
 
Het belang van opgeleide trainers is groter dan ooit. Vanaf de basis hebben kinderen en jongeren 
het recht om op een correcte manier de sport te leren. Begeleiding doorheen het traject is dan 
ook van essentieel belang. 

Verplichte criteria Recreatieve clubs Competitieve clubs 
De club zorgt voor begeleiding op officiële 
wedstrijden voor de aangesloten jeugdleden. 
Op de website staan minstens 3 wedstrijden 
waarop de club met begeleiding aanwezig zal 
zijn. Deze begeleider moet een lesgever of 
clubverantwoordelijke zijn. 

 ✓  

De club zorgt voor begeleiding bij de 
voorbereiding en nazorg van de lessen. Dit bij 
het opzadelen, van de weide halen, borstelen, 
… 

✓   

De lesgevers die actief zijn in de jeugdlessen 
van de club beschikken minimaal over een 
initiatordiploma of zijn ingeschreven in een 
initiatorcursus in 2020. 

✓  ✓  

De club heeft een centraal aanspreekpunt voor 
nieuwe leden en ouders. 

✓  ✓  

 

Optionele criteria Recreatieve clubs Competitieve clubs 
De lesgever die actief zijn in de jeugdlessen 
van de club beschikken over een VTS-diploma: 

- Instructeur B; 

- Trainer B; 

- Trainer A. 

 
 
 

5 punten 
10 punten 
15 punten 

 
 
 

5 punten 
10 punten 
15 punten 

De lesgevers die actief zijn in de jeugdlessen 
van de club volgen jaarlijks minstens 1 
bijscholing van VLP , Dynamoproject, … 

10 punten 10 punten 

Er is een trainer binnen de club die de VTS + 
opleiding ‘omgaan met sporters met een 
beperking’ heeft gevolgd.  

10 punten 10 punten 
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De club beschikt over leden die in 2020 hun 
initiatoropleiding met succes hebben 
afgerond. 

2 punten per 
afgestudeerde 

2 punten per 
afgestudeerde 

De club beschikt over leden die in 2020 hun 
aspirant-initiatoropleiding met succes hebben 
afgerond. 

1 punt per 
afgestudeerde 

1 punt per 
afgestudeerde 

De lesgevers van de jeugdlessen voor kinderen 
jonger dan 12 jaar hebben een pedagogisch 
diploma en/of animator in het jeugdwerk. 

5 punten  

De club organiseert jaarlijks minstens 1 
brevetafname waar jeugdleden aan 
deelnemen. 

5 punten 5 punten 

De club organiseert een voorbereidende 
lessenreeks voor het behalen van een A-brevet 
en/of B-brevet. 

10 punten 10 punten 

De club stelt eigen paarden ter beschikking 
voor zijn jeugdleden voor het behalen van een 
B-brevet. 

5 punten 5 punten 
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Veiligheid en ethiek 
 
Clubs kunnen een gezonde ethische omgeving creëren voor hun jeugdleden door voldoende 
aandacht te besteden aan verschillende aspecten zoals paardenwelzijn, een propere omgeving, 
een stal die vrij is van dopinggebruik, … Ook de nodige aandacht voor blessurepreventie bij ruiter 
en paard kan hiertoe bijdragen. Kinderen en jongeren leren zo op een gezonde manier te sporten. 

Kinderen en jongeren dienen op een waardige manier met elkaar om te gaan. Maar ook de 
volwassenen in de club dienen hier voldoende aandacht aan te besteden, zowel naar de 
jeugdleden toe als naar elkaar. De voorbeeldfunctie van lesgevers, clubbestuurders, … is hier van 
groot belang.  

Ook veiligheid is van essentieel belang bij het uitoefenen van de paardensport. De clubs dienen 
voldoende maatregelen te voorzien en/of de leden te informeren om ervoor te zorgen dat elk 
kind op een veilige manier de paardensport kan beoefenen. 

Verplichte criteria Recreatieve clubs Competitieve clubs 
De club maakt gebruik van veiligheidslepels 
tijdens de springlessen voor de jeugdleden. 

✓  ✓  

De lessen van de club gaan door in een 
afgesloten piste. 

✓  ✓  

Het dragen van een ruiterhelm is verplicht is 
verplicht voor alle jeugdleden. Dit staat 
vermeld in het huishoudelijk reglement van de 
club. 

✓  ✓  

De club draagt dierenwelzijn hoog in het 
vaandel en implementeert dit in het 
huishoudelijk reglement. 

✓  ✓  
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Optionele criteria Recreatieve clubs Competitieve clubs 
De club verplicht het dragen van een 
bodyprotector bij de springlessen van de 
jeugdleden. Dit staat vermeld op de website of 
in het huishoudelijk reglement. 

15 punten 20 punten 

De onderneming die gekoppeld is aan de club 
beschikt over het equilabel van 
Paarden.Vlaanderen. 

10 punten 10 punten 

De club beschikt over een API (Aanspreekpunt 
Integriteit). Meer informatie hierover is terug 
te vinden via www.vlp.be/jeugdsportproject. 

5 punten 5 punten 

De API van de club heeft de opleiding Sport 
Met Grenzen gevolgd en kent dan ook de 
werking van het Vlaggensysteem. 

10 punten 10 punten 

De club maakt gebruik van aangepaste 
pisteborden met tekeningen en eventueel 
kleuren voor de lessen van jonge kinderen en 
voor kinderen en jongeren met een beperking. 

2 punten 2 punten 

De club werkt samen met een instelling, OCMW 
of andere organisatie om kinderen en jongeren 
uit de kansarmoede of met een beperking te 
laten kennismaken met de paardensport. 

10 punten 10 punten 

De club heeft een G-werking met minstens 1 
deelnemer. 
Per extra deelnemer (met een maximum van 20 
extra punten): 

10 punten 
 

2 punten 

10 punten 
 

2 punten 

 

Ledenbinding 
 

Kinderen en jongeren dienen in de eerste plaats plezier te hebben in hun vrije tijd. Tijdens het 
uitoefenen van hun sport staat plezier beleven centraal. Een sportclub dient een plaats te 
zijn waar kinderen en jongeren zich goed voelen en kunnen spelen met leeftijdsgenoten. 
Clubs kunnen hieraan tegemoetkomen door creatief om te gaan met kinderen en jongeren, 
zowel in als naast de piste.  

Het is voor clubs ook van groot belang om kinderen te laten kennismaken met competitie. 
Kinderen en jongeren die op een gezonde manier aan competitie doen verbeteren hun 
ontwikkeling en hun betrokkenheid met de sport en de club stijgt. Hierdoor verlaagt de drop-
out. 
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Verplichte criteria Recreatieve clubs Competitieve clubs 
De club beschikt over 8 jeugdleden met een 
competitieve licentie.  ✓  

De club heeft minstens 25 aangesloten 
jeugdleden. 

✓  ✓  

 

Optionele criteria Recreatieve clubs Competitieve clubs 
De club organiseert minstens 1 niet-
paardensport gerelateerde activiteit voor zijn 
jeugdleden. Dit is bijvoorbeeld een daguitstap 
naar een pretpark, een filmavond, … 

10 punten 10 punten 

Er is minstens 1 keer per jaar een 
georganiseerd ouderoverleg in de club. 5 punten 5 punten 

De club beschikt over een ruiterraad, waar 
minstens 50% jeugdleden in zetelen. De 
ruiterraad bestaat uit minimaal 6 leden en 
komt minstens 1 keer per jaar samen. 

5 punten 5 punten 

 

Algemeen 
 
De Vlaamse Liga Paardensport vzw wil clubs belonen die consistent blijven inzetten op een 
kwaliteitsvolle jeugdwerking. Het is hierbij ook belangrijk dat deelnemende clubs inspraak 
hebben in de definitie van kwaliteitsvolle jeugdwerking in de paardensport. Betrokkenheid wordt 
hoog in het vaandel gedragen. 

Verplichte criteria Recreatieve clubs Competitieve clubs 

De club, die opnieuw wil aansluiten bij het 
jeugdsportproject, is aanwezig geweest op het 
jaarlijkse overlegmoment met alle 
deelnemende clubs (geldt niet voor nieuwe 
clubs).  

✓  ✓  

De club sluit al haar jeugdleden aan bij de 
Vlaamse Liga Paardensport vzw. ✓  ✓  
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Optionele criteria Recreatieve clubs Competitieve clubs 

De club doet voor het: 

- 2e jaar mee; 

- 3e jaar mee; 

- 4e jaar mee; 

- 5e jaar mee. 

 

2 punten 

4 punten 

6 punten 

8 punten 

 

2 punten 

4 punten 

6 punten 

8 punten 

De club heeft een puntentotaal dat, ten 
opzichte van het voorgaande jaar, is gestegen 
met: 

- Minder dan 10%; 

- 10 tot 30%; 

- Meer dan 30% 

 

 

2 punten 

5 punten 

10 punten 

 

 

2 punten 

5 punten 

10 punten 

 

 

 


