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1. Ga naar https://adel.wada-ama.org/ 
 

2. Maak een account aan via de knop “register”. Zorg ervoor dat dit op de naam van de 

gymnast staat. Zo niet, zal FIG dit niet aanvaarden. 

a. Gebruik bij gymnasten -16 een mailadres van de ouders 

b. Na het registreren bevestig je jouw account via de mail die je ontvangt. 

 
 

3. Eens ingelogd, scroll je wat naar beneden tot je alle cursussen ziet.  

 
 

4. Selecteer bij filter “education program”. Kies nadien voor International-Level Athletes 

Education Program (English) of Programme d'éducation pour les sportifs de niveau 

international (français).

 

https://adel.wada-ama.org/
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5. Nadien krijg je het onderstaand scherm. Begin met de Athlete’s guide te doorlopen. 

 
 

6. Nadien klik je op het andere deeltje van ADEL. Dit onderdeel is nog niet beschikbaar in het 

frans vandaar dat dit geblokkeerd blijft indien je frans koos. 

Typ in dat geval “ADEL for International-Level Athletes (English)” in de zoekfunctie en 

selecteer het correcte (E-learning) item.  

 
 

7. Klik op “Start learning now”. Vervolledig elke les die rechts staat. Deze moeten in volgorde 

afgewerkt worden.
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8. Af en toe kom je volgende knop tegen. Dwz dat je in het deel erboven iets moest doen. 

(meerkeuzevraag beantwoorden,…) 

 
Eens dit gedaan is, wordt de knop paars en kan je verder. 

 
 

9. Per les kan je links volgen hoever je bent. Wanneer er 100% staat, sluit je het kader en ga je 

naar de volgende les.
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10. Werk de final quiz af en zorg dat je meer dan 80% hebt. 

 
11. Nadien vervolledig je nog de Adel learning experience Survey. 

 

12. Wanneer dit gedaan is zal het icoontje voor beide onderdelen groen staan en kan je jouw 

certificaat downloaden. 

 
 

13. Verstuur je certificaat in pdf naar de persoon die de aanvraag van je FIG licentie behandelt 

binnen GymFed. 


