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Wedstrijdatletiek 

Visie 

Wedstrijdatletiek. De wedstrijdatletiek is de kernactiviteit van Daring Club Leuven Atletiek. De 

wedstrijdatletiek staat voorop bij het opstellen van het trainingsaanbod, bij het aantrekken van 

trainers en bij alle investeringen en uitgaven die DCLA doet. 

Sportieve successen. Het behalen van zoveel mogelijk sportieve successen in de wedstrijdatletiek is 

de belangrijkste doelstelling van DCLA. Het vormt de identiteit en de voornaamste bestaansreden 

van DCLA. 

DCLA heeft een rijke traditie in de wedstrijdatletiek. DCLA-atleten behaalden Olympische successen, 

vestigden wereld- en Europese records en behaalden talloze nationale titels en medailles. 

Ook vandaag is DCLA één van de meest succesvolle atletiekclubs in België. Daar zijn we trots op en 

elke dag timmeren atleten, trainers, bestuurders en vrijwilligers aan de weg om de sportieve 

successen van de toekomst voor te bereiden en te verzekeren. 

Waarden. Het ontwikkelen van een ruw talent tot het hoogst mogelijke prestatieniveau is een 

uitdagende activiteit waarin belangrijke waarden aan bod komen : samenwerking, fairplay, motivatie 

en inzet, het omgaan met succes en met teleurstellingen, teamspirit. 

Een gezonde geest in een gezond lichaam. De frequentie en de intensiteit van de trainingen voor 

wedstrijdatletiek scherpen het besef aan dat een gezonde levenswijze belangrijk is. Om goede 

sportieve prestaties te leveren is aandacht voor voeding, rust en algemene gezondheid een 

essentiële vereiste. 

Een plezierige sportieve beleving op ieders maat. Niet iedereen heeft het talent of de ambitie om 

voluit voor de wedstrijdatletiek te kiezen. Bij DCLA kan iedereen, van 7 tot 77 jaar, op basis van eigen 

engagement en doelstellingen deelnemen. In de verschillende groepen en niveaus die er in DCLA 

aanwezig zijn vindt elke sporter zijn of haar gading, ook degenen die kiezen voor een recreatieve 

sportbeleving. 

Sportieve doelstellingen 

DCLA heeft als doel om elke aangesloten atleet die binnen de wedstrijdatletiek wordt opgevolgd, 

het hoogst mogelijke prestatieniveau te laten bereiken. 

DCLA wil als atletiekclub uitmunten door op alle niveaus van de wedstrijdatletiek de best 

mogelijke resultaten te behalen, zowel individueel als in clubverband. 

Internationaal. DCLA streeft ernaar om atleten naar een internationaal prestatieniveau te brengen, 

zodat ze kunnen deelnemen en successen behalen op Europese en wereldkampioenschappen en op 

Olympische Spelen. 

Nationaal. Het behalen van titels, medailles en finaleplaatsen op Belgische en Vlaamse 

kampioenschappen en een zo hoog mogelijk rangschikking van de DCLA-atleten op de jaarranglijsten 

vormt de belangrijkste nationale sportieve doelstelling. 

Competities. De Belgische kampioenschappen baanatletiek, marathon en veldlopen en de Nationale 

Interclubkampioenschappen op de baan en in het veldlopen zijn de belangrijkste competities waarin 



DCLA een sterk collectief resultaat beoogt. Deelname aan wedstrijden en het behalen van sportieve 

doelstellingen op ieders individueel niveau is een belangrijke brede doelstelling. 

Premiestelsel en sportieve ondersteuning. Een premiestelsel beloont de atleten die het meest 

bijdragen tot het behalen van die sportieve doelstellingen. De atleten die behoren tot de DCLA-elite 

kunnen rekenen op specifieke ondersteuning. Beloftevolle atleten van 17 tot 23 jaar worden extra 

begeleid en ondersteund in hun sportieve ontwikkeling. 


