
 

Leeuw ontvangt prijs Panathlon Stipendium 

 

 

Panathlon Stipendium 

 

Omdat sport hand in hand moet gaan met vriendschap, fair-play en sportiviteit zet de 

club Panathlon zich al jaren in om dit te bereiken door het opzetten van activiteiten, het 

ondersteunen van sportevenementen en het sensibiliseren van alle actoren in de 

sportwereld.  

 

Panathlon Vlaanderen nam opnieuw het initiatief om steden en gemeenten aan te 

moedigen om een uitvoerbaar plan op te stellen waarmee zij hun bevolking, hun 

instellingen, hun sportverenigingen en hun scholen kunnen bewegen om de ethische 

waarden in de sport te promoten, te waarborgen en meer nog in de praktijk om te 

zetten.  

 

De opdracht van het 40ste Stipendium luidde: “Hoe zal jouw gemeente het gedachtegoed 

van Panthalon inzake fair play en ethiek introduceren in de gemeente?” 

 

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw werd in het kader van deze uitdaging beloond voor de 

geleverde inspanningen, die verder kort worden toegelicht, en ontvangt hier dan ook een 

hoofdprijs voor van 3.000 euro.  

 

Respect in de Leeuwse sportclubs 

 

We zien, ook in onze sportverenigingen, vaak nog te weinig of helemaal geen respect 

voor elkaar of de omgeving. Scheidsrechters worden beledigd, ouders roepen op de 

kinderen, afval wordt achtergelaten in kleedkamers en op sportterreinen, materiaal wordt 

niet met respect behandeld … 

 

Sinds 1 september 2018 slaan de sportdienst en de erkende sportverenigingen van 

Sint-Pieters-Leeuw de handen in elkaar om een respectvoller klimaat te creëren voor 

iedereen. 

 

Mentaliteit en gedrag veranderen vraagt echter tijd en blijvende inzet. 

Daarom werken we telkens 5 maanden lang rond een aantal thema’s die gelinkt zijn aan 

respect. 

 

Thema’s 

 

Het eerste thema  waarrond gewerkt werd is  ‘(SPORT)OUDERS’. Dit thema liep van 1 

september 2018 tot en met 31 januari 2019 

(SPORT)OUDERS  vervullen een belangrijke rol zowel voor hun kinderen als voor de 

club. (SPORT)OUDERS  hebben een voorbeeldfunctie en wordt participatie in de club 

verwacht. 

Participatie in die zin dat (SPORT)OUDERS  het voorbeeld geven door afspraken van de 

club na te leven. Op die manier beseffen ook de kinderen wat van hen wordt verwacht. 

Via allerlei kanalen zullen (SPORT)OUDERS  ingelicht worden over wat van hen 

verwacht wordt. 

Hieronder je een overzicht van de gevoerde acties: 

 

 Clubs creëerden een AFZETPUNT 

 

Verenigingen voorzien een plaats waar ouders hun kinderen afzetten en terug ophalen. 

Ouders kregen hiervoor een kleine attentie.  

 

 



 clubs organiseerden een OUKI-TRAINING 

De deelnemende clubs organiseerden een moment waar ouders en kinderen samen 

trainden. 

 

 Verenigingen namen deel aan de SILENCE DAYS.  

 

Op deze manier wil men het verbaal geweld naar spelers, tegenstanders en 

scheidsrechters verminderen.  

 

Zowel de verenigingen als de ouders waren zeer enthousiast over de acties en vonden 

het voor herhaling vatbaar. 

 

Milieu en omgeving.  

 

1 februari 2019 startten we met een nieuw thema: milieu en omgeving.  

 

Sporten en bewegen in een propere en milieuvriendelijke omgeving is belangrijk. Samen 

met een aantal erkende verenigingen zette de sportdienst een paar acties op poten om 

dit thema wat meer aandacht te geven.  

 

Zo organiseerden ze samen met SK Vlezenbeek en K. Turnsport Verbroedering Ruisbroek 

een plogging; een Zweedse nieuwe fitnesstrend waarbij je lopen of wandelen combineert 

met het oprapen van afval.  

Je bent met andere woorden aan het bewegen en maakt intussen de omgeving proper.  

Een aantal verenigingen startten zelf een actie op.  

 

De Leeuwse wielertoeristen maakten een actieplan op waarmee ze tijdens hun 

fietstochten de netheid op de openbare weg willen bewaren en bevorderen. Verder 

beschikt iedere volgwagen die met de groepen meerijdt over een vuilniszak waarin de 

renners hun afval kunnen deponeren. Ze plaatsten ook meerdere vuilzakken in hun 

bergplaats zodat afval van de bevoorrading onderweg correct kan verzameld worden. De 

leden werden van deze acties op de hoogte gebracht via nieuwsbrieven en hun website. 

 

Ook vissersclub De Gouden Brasem deed mee! Jaarlijks houden zij een zwerfvuilactie 

rond de visvijvers in Ruisbroek. Vissen in een propere omgeving is zowel voor de visser 

als voor de vis van groot belang. Deze ‘teambuilding’ was meteen ook een mooie 

gelegenheid om het nieuwe visseizoen te starten. 

 

Vooruitblik  

 

We kijken ook al even vooruit naar het volgende thema dat op 1 september 2019 van 

start gaat: Nederlandse taal.  

 

De voertaal binnen de gemeente en de sportverenigingen is Nederlands. Aangezien 

Leeuw veel anderstalige inwoners heeft, is het niet altijd evident om elkaar te begrijpen.  

Het spreken van verschillende talen kan de vereniging in groepjes verdelen waardoor 

sommigen worden uitgesloten. De communicatie met de ouders verloopt stroef waardoor 

betalingen van lidgelden en afspraken omtrent de werking van de club niet worden 

begrepen. Door deze hindernissen daalt ook de betrokkenheid van de mensen bij de 

sportclub. De sportverenigingen willen het sociale aspect onderstrepen. Een club is 

immers een ontmoetingsplek voor jong en oud. Daarom willen we, in samenwerking met 

andere diensten, anderstaligen de kans te geven zich te integreren in het 

verenigingsleven en in de samenleving.  

 

 

Informatie voor de pers 
Herwig Smeets, schepen voor Sport, 0496 27 09 03,  herwig.smeets@sint-pieters-

leeuw.be 
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