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Registratie van sportprestaties in combinatie met nieuwe kledinglijn. 

Sportswinners laten zien waartoe ze in staat zijn. 

Op 1 juli 2006 gaat Sportswinners van start: een registratiesysteem voor individuele 
sportprestaties, gekoppeld aan een collectie kleding die je alleen mag dragen als je objectief 
vastgelegde sportieve capaciteiten bezit. Met Sportswinners kun je laten zien waartoe je in staat 
bent, of het nu gaat om teamsporten of om individuele sporten.  
 
Deelnemers van Sportswinners registreren zich via de website http://sportswinners.org en kunnen hier 
online hun prestaties bijhouden in uiteenlopende disciplines. Het gaat om teamsporten als voetbal, 
hockey en waterpolo maar ook om sporten die niet in competitie- of wedstrijdverband worden 
beoefend, zoals diepzeeduiken, fitness en parachutespringen.  
 
Voor dertig sporten zijn classificaties opgesteld voor diverse niveaus. De sporter begint als aspirant-
Sportswinner met een blanco ster en kan doorgroeien tot vier sterren voor het hoogst haalbare. 
Sporters die via Sportswinners zijn gecertificeerd, hebben het recht op het dragen van Sportswinners-
kleding voorzien van sterren en hun Sportswinners-registratienummer. 
 
De wijze van vastleggen van het niveau verschilt per sport. Voor sommige sportprestaties moet een 
certificaat worden overlegd van de desbetreffende sportbond. Voor andere sporten leggen de 
deelnemers proeven af, onder andere bij sportscholen die bij Sportswinners zijn aangesloten. Het 
dragen van de Sportswinners-kleding is strikt persoonlijk; sporters die dit overtreden wordt voor het 
leven de toegang tot het systeem ontzegd. Die sanctie treft ook sporters die gebruik maken van doping. 
 
Iedere deelnemer is herkenbaar aan het unieke registratienummer op zijn kleding. Via dit nummer 
kunnen zijn of haar prestaties door iedereen op http://sportswinners.org worden geraadpleegd.   
 
Inschrijven als deelnemer kost eenmalig EUR 37,50. Daarvoor ontvangt men een Sportswinners-pas, een 
t-shirt en een registratienummer met geldigheid voor het leven. Deelnemers hebben toegang tot het 
bestelsysteem voor de kledingcollectie van Sportswinners. Mocht het prestatieniveau veranderen, dan 
kan Sportswinners de reeds aangeschafte kleding aanpassen.  
 

Noot voor de redactie, niet voor publikatie: 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henk de Bree, directeur Sportswinners.org, telefoon 
0643 039 039. 
Op http://persbericht.com/sportswinners kunt u zich aan- of afmelden voor de toezending van 
persberichten. 


