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 Algemeen Reglement Olympic Moves  

2021 - 2022 

Algemeen 

1. Definities: 

a. Toernooi: regionale finale en The School Final van Olympic Moves; 

b. (de organisatie van) Olympic Moves: partijen die een regionale finale 

organiseren, de afdeling schoolsport van de KVLO en SportVibes; 

c. Deelnemer: de scholen en leerlingen die deelnemen aan de regionale finale 

en The School Final van Olympic Moves; 

 

2. Om middelbare scholieren samen (meer) te laten sporten, zijn NOC*NSF, de 

Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) en Coca-Cola Nederland 

in 2003 ‘Olympic Moves' gestart. Olympic Moves is uitgegroeid tot de grootste 

schoolsportcompetitie van Nederland.  

 

3. Olympic Moves is een schoolsportcompetitie en bestaat uit 3 fases: selecties op 

school, regionale finales en de landelijke finale, Olympic Moves The School 

Final, in en rondom Sportcentrum Papendal.  

4. Iedere middelbare school, leerweg VMBO t/m Gymnasium, kan zich aanmelden voor 

Olympic Moves. Ook PRO-, VSO en ISK-scholen zijn van harte welkom als de 

docenten LO van mening zijn dat de Olympic Moves sporten en categorieën geschikt 

zijn om hun leerlingen in te laten deelnemen. Dit is geheel ter eigen beoordeling. 

 

5. De inschrijftermijn voor Olympic Moves is van 1 september t/m de 1e vrijdag in 

november. Voor aanmelding en wijzigingen ná de inschrijftermijn, neem je contact op 

via olympicmoves@kvlo.nl.  

 

6. Er wordt automatisch een email verzonden ter bevestiging van de inschrijving.  

 

7. Door middel van inschrijving (of deelname) verklaart de deelnemende school zich 

akkoord met de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het toernooi.  

 

8. De algemene correspondentie over Olympic Moves verloopt via nieuwsbrieven en e-

mails die worden verzonden naar de docent die de school heeft ingeschreven voor 

Olympic Moves en/of naar de contactpersoon per sport.  

 

mailto:olympicmoves@kvlo.nl
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9. Alle foto’s en video’s die op het toernooi worden gemaakt, kunnen door Olympic 

Moves voor promotionele doeleinden worden gebruikt. Bij een portretfoto zullen wij 

de betreffende persoon, voor zover mogelijk, om toestemming vragen. 

 

10. De school neemt bij het verstrekken van persoonsgegevens de privacy bepalingen 

conform wet- en regelgeving in acht.  

Financieel 

11. Voor deelname aan Olympic Moves geldt als voorwaarde dat men zich binnen de 

inschrijftermijn aanmeldt via het inschrijfformulier op de website en de jaarlijks 

terugkerende schoolsportbijdrage van €100,- voldoet, ongeacht het aantal 

onderdelen waar men aan meedoet. Bovenop de inschrijfkosten komt een 

(opkomst)borg van €100,-. Alle ingeschreven scholen ontvangen van de KVLO een 

factuur met betrekking tot het te innen bedrag van €200,-. Schoollokaties die apart 

inschrijven, ontvangen ook apart een factuur.  

 

12. De deelnemende school betaalt bij inschrijving een borg en krijgt deze borg niet 

geretourneerd bij;   

a. afmelding of wijziging, minder dan 21 dagen voor aanvang van het toernooi; 

b. het niet komen opdagen (no show) van de school, die zich heeft 

ingeschreven.  

 

13. Voor regionale finales die niet door een school, maar door een vereniging, gemeente 

of HBO- en/of MBO-instelling, worden georganiseerd kan een bijdrage per school 

worden gevraagd. Het bedrag wordt met de borg verrekend. Het gevraagde 

deelname bedrag is altijd vooraf afgestemd met de beleidsmedewerker sport van de 

KVLO.   

 

14. Het principe in de regionale finale is dat de organiserende school de 

organisatiekosten voor haar rekening neemt en het transport van en naar de 

regionale finale voor rekening is van de deelnemende scholen.  

a. Mochten de organisatiekosten, door omstandigheden, extra hoog zijn dan 

mag er een hoofdelijke omslag toegepast worden, dit kan echter pas ná 

goedkeuring van de beleidsmedewerker schoolsport van de KVLO. Bij een 

verrekening dient wel rekening gehouden te worden met de reeds gemaakte 

reiskosten van iedere deelnemende school en het moet voorafgaand aan het 

toernooi duidelijk zijn gecommuniceerd naar en met de deelnemende scholen! 

 

15. Aan Olympic Moves kunnen, naast het inschrijfgeld en de borg, nog extra kosten 

verbonden zijn, zoals organisatiekosten van een regionale finale en/of de kosten voor 
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transport van en naar een regionale finale / The School Final.  

 

16. Wanbetalers worden het jaar daarop uitgesloten van deelname. 

 

Aansprakelijkheid 

17. Docenten LO, of andere begeleiders die namens de deelnemende school een team 

begeleiden, zijn te allen tijde verantwoordelijk voor (het gedrag van) de leerlingen en 

van eventueel meegereisde ouders. Per school dient minimaal één begeleidend 

docent (bij voorkeur een docent LO) de hele dag/tijd aanwezig te zijn. Zonder 

begeleidend docent kan deelname geweigerd worden. 
 

18. Bij onbehoorlijk gedrag van een deelnemende leerling of een team, kan (de 

organisatie van) Olympic Moves besluiten hem of haar, of het gehele team, uit te 

sluiten van verdere deelname aan Olympic Moves. 

 

19. Personen die schade aanrichten gedurende het toernooi zullen door de organisatie 

van Olympic Moves aansprakelijk worden gesteld. De organisatie c.q. schadelijdende 

partij zal de schade verhalen op de aansprakelijke persoon. 

 

20. Wanneer niet te achterhalen valt welke leerling(en) er schade heeft toegebracht, dan 

kan eventueel de deelnemende school, onder wiens verantwoordelijkheid de leerling 

of de groep op dat moment valt, hiervoor aansprakelijk worden gesteld. 

 

21. Het zich bevinden op de sportaccommodatie gedurende het toernooi, geschiedt op 

eigen risico. De organisatie van Olympic Moves kan op geen enkele wijze 

aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, schade en/of vermissing van persoonlijke 

eigendommen van deelnemers. Gevonden voorwerpen tijdens The School Final 

zullen tot drie maanden na het evenement bewaard worden. 

 

22. Olympic Moves is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) blessures of 

verwondingen die worden opgelopen tijdens de regionale finales of The School Final. 

Sporten & Categorieën 

23. Bij inschrijving kan er worden gekozen uit 18 verschillende sporten: atletiek vijfkamp, 

badminton, 3x3 basketbal, beachvolleybal, dodgeball, floorball, handbal, hockey, 

korfbal, minitrampoline, streetdance, softball, tennis, ultimate frisbee, veldloop, 

voetbal, volleybal en zaalvoetbal.  
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24. Alle sportreglementen zijn te vinden op de website. Bij inschrijving gaat Olympic 

Moves er van uit dat de docent LO deze kent. Vervolgens is de docent LO 

aansprakelijk op de juiste hantering van deze reglementen voor en tijdens de 

activiteiten van Olympic Moves. Het opstellen van onreglementaire spelers zal leiden 

tot diskwalificatie. Ook het overschrijden van het maximum aantal spelers zal leiden 

tot diskwalificatie.    

 

25. De deelnemers zijn leerlingen van één school of één scholengemeenschap met 

hetzelfde BRIN nummer. Dus niet van meerdere scholen, behorend tot een 

gemeenschap van scholen. Er wordt voor zowel de jongens als de meisjes gespeeld 

in verschillende categorieën. De categorieën kunnen variëren per sport en staan 

vermeld in de reglementen. 

 

26. Scholen met verschillende locaties (maar wel hetzelfde BRIN-nummer), kunnen 

kiezen om apart in te schrijven. Elke schoollocatie die inschrijft krijgt een eigen 

factuur en mag alleen leerlingen opstellen van de eigen schoollocatie. Het mixen van 

leerlingen van verschillende schoollocaties bij één of meerdere sporten wordt op dat 

moment gezien als onreglementair en zal leiden tot diskwalificatie. 

 

27. Jaarlaagteams: wanneer er gesproken wordt van een jaarlaagteam dan dienen alle 

spelers / deelnemers uit de genoemde jaarlaag (bv. klas 1) of jaarlagen (bv. klas 1-2) 

te komen. Dit dient gecheckt te kunnen worden middels een vooraf ingeleverde lijst 

met namen waaruit dit blijkt. Tevens moeten de leerlingen zich kunnen identificeren 

met een schoolpas waaruit blijkt in welke jaarlaag zij zitten. 

 

28. Schoolteams: wanneer er gesproken wordt over schoolteams dan dienen de spelers / 

deelnemers zich te kunnen identificeren als leerling van de school. Dit dient gecheckt 

te kunnen worden middels een vooraf ingeleverde lijst met namen waaruit dit blijkt. 

Tevens moeten de leerlingen zich kunnen identificeren met een schoolpas waaruit 

blijkt dat zij op de school zitten waarvoor ze uitkomen. 

 

29. Een deelnemer mag in dezelfde sport maar voor één team uitkomen (m.u.v. 

minitrampoline waarbij leerlingen aan beide springdisciplines mogen deelnemen.) 

Hij/zij mag wel in meer sporten deelnemen. Er wordt echter geen rekening gehouden 

met meervoudige deelname als het gaat om het maken van speelschema’s e.d. De 

leerling/docent zal dan moeten kiezen! 

 

30. Er mogen in een aantal sporten wel meisjes bij jongens meedoen. Raadpleeg 

hiervoor het reglement van de betreffende sport. Een meisjesteam waarin een jongen 

speelt doet altijd mee als jongensteam behalve bij de sporten waarbij het gebruikelijk 

is deel te nemen in gemengde teams. (badminton, korfbal, minitrampoline, softbal, 

streetdance, tennis, ultimate frisbee). Hier is ook geen onderscheid tussen jongens- 
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en meisjesteams. 

 

31. Er mogen in een aantal sporten wel jongere leerlingen meedoen in hogere 

categorieën. Raadpleeg hiervoor altijd het reglement van de betreffende sport. Bij 

schoolteams mogen leerlingen uit alle jaren deelnemen. Er kan alleen in 

noodgevallen (bv door een blessure opgelopen tijdens het toernooi, waardoor het 

team team een speler te weinig heeft) hiervan worden afgeweken, op voorwaarde dat 

dit eerst besproken is met alle begeleiders van alle andere teams/scholen die 

deelnemen aan de regionale finale. Pas na unanieme goedkeuring kun je, volgens de 

dan gemaakte afspraken, afwijken van deze regel. Tijdens Olympic Moves The 

School Final kan er niet worden afgeweken van deze regel.  

 

32. Olympic Moves is een competitie, waarin de breedtesport een belangrijke plek 

inneemt. Derhalve worden enkele beperkingen gesteld aan de deelnemende 

leerlingen. De volgende groepen leerlingen mogen alleen deelnemen in de 

categorie schoolteam: LOOT leerlingen, leerlingen met Topsportstatus, BVO-

voetballers zowel jongens als meisjes en leerlingen die op grond van hun sport zijn 

ingedeeld in een 'academie’ of ‘high-school’ schooltype (bv handbal, hockey, 

basketbal, voetbal). Wordt op school de term ‘academie’ of ‘high-school’ gebruikt 

maar geldt deze uitdrukkelijk niet als selectiecriterium op basis van een 

specifieke sport, maar bv. als een andere benaming voor een sportklas, dan mogen 

deze leerlingen WEL in alle categorieën opgesteld worden. We willen deze topsport 

leerlingen wel een plek bieden in de competitie in de schoolteams, zodat zij kunnen 

fungeren als voortrekker voor de andere deelnemers. In de overige categorieën zien 

wij graag de breedtesporters, de 'inactieven' en de leerlingen die deelnemen op hun 

'tweede keus sport'. Er is voor deze constructie gekozen om de competitie zo eerlijk 

mogelijk te laten verlopen voor de andere deelnemers! We doen hierbij dus ook een 

beroep op het inzicht en de kennis van de docent LO m.b.t. het prestatieniveau van 

zijn/haar leerlingen! Deel ze in bij de juiste teams!! 

 

33. Bij constatering van een overtreding in de categorieën volgt diskwalificatie van het 

desbetreffende team.  

a. Een team met een of meerdere onreglementaire spelers mag in overleg met 

de wedstrijdleiding buiten mededinging verder spelen, maar kan niet verder 

dan de poulefase komen.  

b. Als een leerling met 2 teams heeft meegespeeld (=onreglementair) dan speelt 

het team waarin de betreffende leerling als eerste heeft meegespeeld tijdens 

het evenement, normaal verder inclusief betreffende leerling. Het team waarin 

betreffende leerling onreglementair heeft meegespeeld vervolgt deelname 

aan het toernooi buiten mededinging en wordt met nul punten laatste in de 

categorie. Betreffende leerling mag niet meer meespelen in dit team.  
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34. De begeleidende docent dient tijdens de wedstrijddag ter controle de deelnemerslijst 

van de deelnemende teams te kunnen overhandigen aan de organisatie. Lijsten zijn 

te vinden op de website bij de desbetreffende sport.  

a. Bij twijfel dient elke speler zich te kunnen legitimeren via een officieel 

legitimatiebewijs, een kopie van een officieel legitimatiebewijs of met een 

schoolpas. 

 

35. Bij onvoldoende deelname aan programmaonderdelen of aan een bepaalde 

categorie, gaat het onderdeel of de bepaalde categorie niet door. Dit na overleg met 

de beleidsmedewerker schoolsport van de KVLO. 

 

Regionale Finales 

36. Na sluiting van de inschrijftermijn worden alle sporten verdeeld in regionale finales. 

Het maximaal aantal regionale finales is gerelateerd aan het maximaal beschikbaar 

aantal finaleplaatsen in The School Final.  

 

37. De indeling van de regionale finales gebeurt door de afdeling schoolsport van de 

KVLO. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met aangegeven 

voorkeurslocaties, maar dit kan zeker niet gegarandeerd worden. Bij de indeling 

wordt ook rekening gehouden met de capaciteit van de organisator en een redelijk 

evenwichtige verdeling over de poules (voor zover mogelijk).  Over vermeende fouten 

of overige opmerkingen kan gecorrespondeerd worden met de afdeling, echter de 

afdeling schoolsport heeft de finale beslissing.  

 

38. Een categorie gaat in een regionale finale door bij een minimale deelname van twee 

teams in de betreffende categorie. Bij inschrijving van één team in de betreffende 

categorie kan men in overleg met de KVLO naar een andere regionale finale uitwijken 

waar wel voldoende deelnemende teams zijn. Men speelt daar dan voor een plaats in 

de finaleronde. 

 

39. De scholen die zijn ingedeeld in een regionale finale dienen samen tot de organisatie 

van de regionale finale te komen. Voor de kerstvakantie dient er onderling contact te 

zijn om af te spreken wanneer en waar de regionale finale wordt gespeeld en wie de 

organisatie op zich neemt. Olympic Moves streeft er naar om zoveel mogelijk 

data/plaatsen bij inschrijving inzichtelijk te hebben.  

 

40. De organisator van een regionale finale behoudt zich het recht voor de datum van 

een regionale finale indien nodig te wijzigen. Bij elke wijziging dienen de betrokken 

docenten LO tijdig geïnformeerd te worden. 
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41. De teams dienen een uniform sporttenue te dragen, bij voorkeur het schooltenue. 

Scholen wordt geadviseerd twee verschillende (gekleurde) tenues dan wel hesjes 

mee te nemen.  

 

42. Elke school mag haar eigen materiaal meebrengen en gebruiken, mits dit 

reglementair voldoet aan de eisen. Bij softbal geldt dat een knuppel alleen gebruikt 

mag worden indien de tegenstander deze knuppel ook mag gebruiken tijdens 

diezelfde wedstrijd. Belangrijke noot: het meenemen van eigen materialen is op eigen 

risico. 

 

43. Het behaalde aantal wedstrijdpunten bepaalt de rangvolgorde per poule.  

a. Bij winst scoort het team drie punten, bij gelijk één punt en bij verlies nul 

punten (tenzij anders aangegeven).  

b. Sporten kunnen een afwijkende puntentelling hanteren. Raadpleeg hiervoor 

het reglement van de sport! 

 

44. Vanuit de organisatie van een regionale finale dient er bij de spelsporten naar 

gestreefd te worden dat de teams minimaal drie keer en tenminste 45 minuten tot één 

uur spelen (uitzondering; als een categorie maar twee teams heeft, kan er voor een 

andere creatieve oplossing gekozen worden).  

 

45. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de toernooileiding van de 

organiserende school.  

 

46. Indien een probleem onoplosbaar is dan beslist, na het horen van alle partijen, de 

afdeling schoolsport van de KVLO. 

The School Final 

47. Olympic Moves The School Final is de afsluiting van de competitie en voorbehouden 

aan de finalisten en begeleiders. Tijdens The School Final wordt er gestreden om het 

nationale kampioenschap voor scholen in 18 verschillende sporten. 
 

48. Olympic Moves The School Final vindt altijd eind mei of begin juni plaats afhankelijk 

van de examenperiode. Op de website zal de datum tijdig gecommuniceerd worden.    

 

49. Olympic Moves The School Final vindt plaats bij Sportcentrum Papendal. Het 

nationale kampioenschap van de 18 sporten wordt afgewerkt op verschillende 

locaties op Papendal en omstreken. Hierbij is het mogelijk dat publiek (ouders) als 

toeschouwer aanwezig zijn. De aanwezigheid van publiek/ouders geschiedt volledig 

onder verantwoordelijkheid van de school/collega’s waarmee dit publiek mee komt! 
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Publiek/ouders kunnen geen gebruik maken van het centraal geregelde vervoer van 

en naar de sportlocaties.  
 

50. De school dient uiterlijk 2 weken vóór aanvang van The School Final het 

vervoersformulier ingevuld te hebben op de website, bij voorkeur eerder! 

 

51. Indien nodig kunnen spelers bij The School Final vervanger zijn van spelers die de 

regionale finale hebben gespeeld. Voorwaarde is dat ze aan de criteria van de 

categorie voldoen! 

 
 
Geen schadeplichtigheid Olympic Moves bij overmacht.  
Een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen kan aan (de organisatie van) 
Olympic Moves niet worden toegerekend, indien deze tekortkoming het gevolg is van 
overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid dat door 
(organisatie van) Olympic Moves ingeschakelde derden zoals leveranciers, onderaannemers 
en transporteurs, of andere partijen waarvan opdrachtgever afhankelijk is, niet of niet tijdig 
voldoen aan hun verplichtingen, weersomstandigheden, natuurgeweld, terrorisme, 
cybercriminaliteit, verstoring van digitale infrastructuur, brand,  stroomstoring, verlies, diefstal 
of verloren gaan van gereedschappen, materialen of informatie, wegblokkades, stakingen of 
werkonderbrekingen, import- of handelsbeperkingen, ziektes, epidemieën en 
quarantainemaatregelen (zoals het coronavirus en de daarmee samenhangende 
overheidsmaatregelen).  

 
 
 
 
 
 
 
 


