
 

Criteria 
Iedereen kan een sporter, sportteam, sportprestatie, sportvereniging, school of sportinitiatief 

voordragen voor een prijs in de volgende categorieën: 

Topsport en toptalenten 

- Topsportprestatie van het jaar 

- Sporttalent van het jaar 

Breedtesport en maatschappelijk 

- Breedtesportprestatie van het jaar 

- Sportinitiatief 

- Sportiefste school 

In verband met de coronapandemie is de periode waarin de prestatie moet zijn neergezet voor de 

Deventer Sportverkiezing 2021 langer dan bij eerdere edities, namelijk tussen 1 januari 2020 en 31 

december 2021. Aanmelden van een prestatie kan t/m vrijdag 25 maart 2022. 

 

 

 
 

Individuele sporter 

- Is in het jaar dat de prestatie werd geleverd woonachtig of ingeschreven in de gemeente 

Deventer. 

- De sporter is geboren in de gemeente Deventer en heeft hiermee nog een sterke band. 

 

Sportteam 

- Een sportteam is gevestigd in de gemeente Deventer of speelt haar wedstrijden in de 

gemeente Deventer. 

ALGEMEEN 



 

De prijs voor de ‘topsportprestatie van het jaar’ is een prijs voor volwassen sporters (vanaf 18 jaar). 

Deze sporters zijn in het bezit van een A- B- of HP status of actief op het hoogste niveau in een 

bepaalde tak van sport. Voordrachten voor nominaties kunnen worden ingediend voor sportmannen, 

sportvrouwen, sportploegen en aangepaste sporters. 

De prijs voor topsportprestatie van het jaar is bedoeld voor sporters en sportteams (vanaf 18 jaar) die 

een sportprestatie hebben neergezet op de volgende niveaus: 

1. Olympische Spelen 

2. Paralympische Spelen 

3. Wereldkampioenschap 

4. Jeugd Wereldkampioenschap (vanaf 18 jaar) 

5. Europees Kampioenschap 

6. Jeugd Europees Kampioenschap (vanaf 18 jaar) 

7. Nederlands Kampioenschap (op het hoogste competitieniveau van de betreffende sport) 

Bij beoordeling en vergelijking van de geleverde sportprestatie houdt de jury zoveel mogelijk rekening 

met de volgende wegingsfactoren: 

- Bij vergelijking van kampioenschappen in dezelfde soort sport worden de volgende prestaties 

als volgt gewogen: 

o Een reeks van prestaties kan in de afweging leiden tot een hogere score dan een 

enkelvoudige prestatie op een hoger niveau. 

o Bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld deelname aan sterk bezette wedstrijden in 

vergelijking met weinig deelname of een matig niveau, kunnen van invloed op de 

jurering zijn.  

o De positie van een tak van sport op wereldniveau: 

1. Voetbal 

2. Cricket 

3. Hockey 

4. Tennis 

5. Volleybal 

6. Tafeltennis 

7. Basketbal 

8. Honkbal 

9. Rugby 

10. Golf 

o De positie van een tak van sport op landelijk niveau: 

1. Voetbal 

2. Tennis 

3. Sportvissen 

4. Golf 

5. Gymnastiek 

6. Hockey 

7. Paardrijden 

8. Atletiek 

9. Zwemmen 

10. Volleybal 

De topsportprestatie van het jaar is een juryprijs. Hier kan niet op worden gestemd.  

TOPSPORTPRESTATIE 



  

 

De prijs voor ‘sporttalent van het jaar’ is bedoeld voor aanstormend talent uit de gemeente Deventer. 

Een sporttalent valt in de leeftijdscategorie 10 t/m 17 jaar. Hierbij kan het zowel gaan om een sporter 

die een individuele sport beoefend als een sporter die in teamverband een sport beoefend.  

De prestatie kan aan de hand van de volgende criteria door een jury worden beoordeeld (in 

willekeurige volgorde): 

- Het talent heeft één of meerdere prestaties geleverd op de volgende niveaus; 

o Olympische Spelen 

o Paralympics 

o Wereldkampioenschap 

o Europees Kampioenschap 

o Nederlands Kampioenschap 

- Het talent maakt deel uit van een internationale selectie of team in een sport; 

- Het talent maakt deel uit van een topsport- of talentselectie ; 

- Het talent is herkend en erkend door een (nationale of internationale) professionele 

organisatie als een talentteam, sportbond of (jeugdopleiding van) een prof- of 

topsportvereniging. 

  

SPORTTALENT 



 

 

De prijs voor de ‘breedtesportprestatie van het jaar’ is een prijs voor volwassen sporters (vanaf 18 

jaar). Deze sporters zijn niet actief op het hoogste niveau van in een bepaalde tak van sport. 

Voordrachten voor nominaties kunnen worden ingediend voor sportmannen, sportvrouwen, 

sportteams en aangepaste sporters. 

Sporters en/sportploegen hebben een prestatie neergezet op de volgende niveaus:  

1. Nederlands Kampioenschap (behalve een Nederlands Kampioenschap op het hoogste 

competitieniveau van de betreffende sport, bijvoorbeeld een breedtesporter die op het NK 

schaatsen op het hoogste niveau (topsportevenement) mag acteren, wordt gezien als 

topsporter). 

2. Special Olympics 

3. Provinciaal Kampioenschap 

4. Regionaal Kampioenschap 

5. Lokaal Kampioenschap 

6. Clubkampioenschap 

Bij beoordeling en vergelijking van de geleverde sportprestatie houdt de jury zoveel mogelijk rekening 

met de volgende wegingsfactoren, waarbij de jury een stem heeft van 50%. 

- Bij vergelijking van kampioenschappen in dezelfde soort sport worden de volgende prestaties 

als volgt gewogen: 

o Een reeks van prestaties kan in de afweging leiden tot een hogere score dan een 

enkelvoudige prestatie op een hoger niveau. 

o De positie van een tak van sport op landelijk niveau: 

1. Voetbal 

2. Tennis 

3. Sportvissen 

4. Golf 

5. Gymnastiek 

6. Hockey 

7. Paardrijden 

8. Atletiek 

9. Zwemmen 

10. Volleybal 

De overige 50% van de beoordeling komt binnen middels een online stemming.  

 

  

BREEDTESPORTPRESTATIE 



 
Het ‘sportinitiatief van het jaar’ is een prijs die bedoeld is voor een sportvereniging of andere 

sportgerelateerde organisatie die een sportevenement, project of activiteit organiseert ten behoeve 

van sportstimulering van inwoners uit de gemeente Deventer. 

Sportevenementen, projecten of activiteiten die kunnen worden aangemeld voor het ‘sportinitiatief 

van het jaar’ zijn bijvoorbeeld: 

- Projecten gericht op het in beweging brengen van specifieke doelgroepen zoals senioren,  

mensen met beperking of met een culturele achtergrond. 

- Projecten gericht op het in beweging brengen van inwoners van Deventer op een thema, 

zoals eenzaamheid, armoede of werkloosheid. 

- Evenementen gericht op city-marketing, zoals de IJsselloop of WEURO 2017. 

- Evenementen gericht op het in beweging brengen van een specifieke doelgroep, zoals 

kinderen, mensen met beperking of senioren. 

- Evenementen gericht op het kennis laten maken met de sportvereniging (eventueel gekoppeld 

aan een topsportevenement zoals WEURO 2017 of WK Baanwielrennen. 

Een sportvereniging of andere sportgerelateerde organisatie kan voor een sportevenement, project of 

activiteit slechts eenmaal een prijs winnen. (Voorbeeld: de IJsselloop Kidsrun kan slechts één keer in 

haar bestaan ‘het sportinitiatief van het jaar’ worden). 

Deze prijs is een juryprijs. De jury houdt bij het beoordelen van de prijs zoveel mogelijk rekening met 

de volgende zaken: 

- Samenwerking tussen de initiatiefnemer met andere sportverenigingen/organisaties of 

organisaties uit andere sectoren zoals onderwijs, welzijn, zorg of cultuur. 

- Het initiatief is uniek in de gemeente Deventer. 

- Het initiatief sluit aan op een landelijke trend om mensen in beweging te krijgen, zoals 

Oldstars, Bossaball of een andere trend. 

- Het bereik van het initiatief (hoeveel deelnemers, hoeveel mensen zijn blijvend in beweging, 

etc). Dit is echter niet leidend bij het bepalen van de uiteindelijke winnaar. 

  

SPORTINITIATIEF 



 

 

De prijs voor ‘Sportiefste School’ is bedoeld voor een onderwijsinstelling uit het primair onderwijs of 

het voortgezet onderwijs ter bevordering van sport, bewegen en een gezonde leefstijl. Deze 

onderwijsinstelling is gevestigd in de gemeente Deventer. 

Voorbeelden van de initiatieven die een onderwijsinstelling kan aandragen om Sportiefste School te 

worden, zijn: 

- Introductie van een derde gymles. 

- De onderwijsinstelling werkt samen met een sportvereniging of andere sportgerelateerde 

organisatie om leerlingen in beweging te laten komen, bijvoorbeeld een 

sportkennismakingsprogramma. 

- De onderwijsinstelling ondersteunt een sportief evenement van een sportvereniging bij 

bijvoorbeeld de organisatie van een activiteit of evenement. 

- De onderwijsinstelling heeft een beweegprogramma voor de betere beweger om die 

voldoende uit te dagen om te blijven sporten en bewegen. 

 

 

SPORTIEFSTE SCHOOL 


