SPORTEN MET
HET HELE GEZIN
9 INSPIRERENDE INITIATIEVEN VOOR SPORTCLUBS

#SPORTERSBELEVENMEER

Beste sportfan,

Sport inlassen in ons drukke
leven? Dat kan perfect door
samen of tegelijk met onze
kinderen te sporten. Ook
gezinnen beleven meer!
#sportersbelevenmeer
– Sport Vlaanderen

Gezinssport Vlaanderen wil
meer focussen op multi- en
intergenerationele sportbeleving
en minder op individueel
sporten.”
– Gezinssport Vlaanderen

Wie sport, beleeft meer. Dat weet jij als geen ander.
En toch… Ondanks de bewezen positieve effecten,
slaagt 60% van alle Vlaamse gezinnen er niet in om
de norm van een halfuur per dag sport te halen. Al
is er ook goed nieuws: in 95% van de gezinnen is er
minstens één iemand die aan sport doet. Dat betekent dat er in bijna elk gezin een ambassadeur van
sportbeleving rondloopt, en dát biedt ons kansen!
Als we die ambassadeurs via een sprankelend aanbod
kunnen overtuigen om samen met hun gezin te
komen sporten, verhogen we het percentage Vlaamse
gezinnen dat aan sport doet drastisch. Gezinssport
stimuleren is dus de boodschap. En daar hebben we
jouw kennis, ervaring en enthousiasme bij nodig!
Jij, samen met duizenden andere enthousiaste sporters, sportclubs, verenigingen en organisaties, houdt
immers de sleutel in handen: als club kan je initiatie-

ven lanceren die gezinnen over de streep trekken om
samen te komen sporten.
Een hindernissenparcours met kinderwagens? Een
badmintontoernooi voor grootouders en kleinkinderen? Elk initiatief dat jouw sport nog aantrekkelijker
maakt voor gezinnen en families is goed.
Sport Vlaanderen en Gezinssport Vlaanderen stellen je
graag negen inspirerende initiatieven voor waarbij
samen sporten centraal staat.
Ontdek hoe de clubs het aanpakten en ga er zelf mee
aan de slag. Heb je ook ideeën? Runt jouw organisatie
al sinds jaar en dag een gezinssportinitiatief? Deel ze
gerust op sociale media met de hashtag #sportersbelevenmeer. Zo inspireer je anderen!
Succes!
Sport Vlaanderen & Gezinssport Vlaanderen

Toon interesse in wat je
gezinsleden doen. Zo haal je het
beste in elkaar naar boven.”
- Jef Brouwers
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Jef Brouwers is een gedreven sportpsycholoog die
bekend staat als pionier in de sportcoaching. Hij
werd in 2013 psycholoog van het jaar en slaagt er
met zijn kennis, passie en enthousiasme in om zowel
topsporters als bedrijfsleiders het beste van zichzelf
te laten geven. Brouwers focust daarbij op de individuele talenten en optimaliseert zo ieders prestatie.

INITIATIEF 6: Watergewenning & Kleuterzwemmen –
Regionale Zwemclub Gezinsbond Noord-Limburg
INITIATIEF 7: Recreatieve zwemclub Mol
INITIATIEF 8: Omnisport Gezinsbond De Klinge –
Gezinssport Vlaanderen
INITIATIEF 9: Start to Golf – Golf Vlaanderen

INITIATIEF 1: Sportieve ouderopvang – Sportdienst Maldegem
❱❱ Multimove voor kinderen, bootcamp voor ouders

❱❱ Spoor ouders aan om actief bezig te
zijn terwijl hun kinderen sporten.

Motivatie? Sportdienst Maldegem startte dit initiatief
omdat veel ouders tijdens de sportlessen van hun kinderen
op de atletiekpiste gingen joggen of passief op de tribune
zaten te wachten.
Sleutel tot succes?
• Ouders hoeven niet vooraf in te schrijven voor de lessen.
Ze kunnen op het moment zelf beslissen om mee te doen.
Zo wordt de drempel echt laag.
• De ouders op de tribune zien andere ouders sporten. Dat
werkt motiverend.
• Communiceer duidelijk over de combinatie kids- en
ouderlessen. Op een flyer over kinderlessen zet je toffe
sporttips om ouders en grootouders te inspireren. Laat
weten dat ze kunnen joggen op de atletiekpiste of …
deelnemen aan de bootcamp!

Meer weten?
Surf naar www.maldegem.be/sportdienst
of mail Bieke Moerman via
bieke.moerman@maldegem.be

We willen de drempel om te
sporten zo laag mogelijk houden. De
ouders zijn dan toch al in de sporthal om
hun kind te brengen, waarom dan niet
zelf wat bewegen?”
– Bieke Moerman, sportdienst Maldegem

7 / Sporten terwijl je kind sport

SPORTEN TERWIJL
JE KIND SPORT

Wat? Tijdens de Kids Multimove-lessen, kunnen ouders en
grootouders deelnemen aan een easy bootcamp training:
een laagdrempelig circuit met sportoefeningen die aan te
passen zijn aan elk niveau.

Tips om zelf een sportieve
ouderopvang te organiseren.
❑❑ Zoek een locatie in de buurt. Zorg ook eventueel
voor kleedkamers.
❑❑ Informeer bij de ouders naar hun interesses en
ideeën. Dit kan ook op je Facebookpagina, zo creëer
je al wat buzz rond je initiatief.

Samen actief bezig
zijn smeedt een band, boost
het zelfvertrouwen én is
leuk om te doen.”
– Jef Brouwers

❑❑ Houd de drempel laag en leg de nadruk op het
plezier van het sporten.
❑❑ Zorg indien mogelijk voor een natraject.
❑❑ Deel de activiteit op sociale media met
#sportersbelevenmeer.

Loopt er bij jou ook een
fantastisch initiatief
om ouders tegelijkertijd
met hun kinderen te
laten sporten? Laat
het ons weten via
sportersbelevenmeer@
sport.vlaanderen
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❑❑ Zorg voor een gemotiveerde lesgever die helemaal
mee is met het idee.

INITIATIEF 2: Sportieve kinderopvang – Dilbeekse Atletiek Club vzw (DAC)

SPORTEN TERWIJL
MAMA OF
PAPA SPORT
❱❱ Koppel aan de wekelijkse training
van papa of mama een leuke,
sportieve kinderopvang.

Wat? Elke zondagochtend komen sportieve Dilbeekse
ouders mét hun kinderen naar de atletiekclub. De ouders
lopen er recreatief een uurtje onder begeleiding. De kinderen genieten intussen van een toffe activiteit zoals: sport,
spel, knutselen, ...
Motivatie? Dit initiatief bestaat al sinds jaar en dag. Het
koppel dat dit ooit opstartte, had zelf kleine kinderen en
wilde toch samen joggen. Door kinderopvang te organiseren
hebben ze het probleem opgelost!

Met de kinderopvang willen we
de drempel om te sporten verlagen voor
(alleenstaande) ouders met kleinere
kinderen. Nu kunnen ze samen komen
lopen zonder dat ze telkens zelf opvang
moeten zoeken.”
– organisator Johan Lombaert

Sleutel tot succes?
• Ouders hoeven geen kinderopvang te voorzien: koppels
kunnen fijn samen sporten, en ook alleenstaande ouders
kunnen zorgeloos komen joggen.
• Variatie! Elke week een andere looproute, leuke cooldowns, wisselende begeleiders en de mogelijkheid om
door te groeien naar een volgende niveaugroep (er zijn
7 loopniveaus).
• Zoek gemotiveerde en bekwame begeleiders voor de
kinderopvang, zodat ook de kinderen uitkijken naar het
speeluurtje.
En een succes is het alvast in Dilbeek! Er komen elke zondagochtend 120 tot 150 mensen trainen.
Meer weten?
Surf naar www.dilbeekac.be/contact
Of mail Johan Lombaert via atletiek@dilbeekac.be
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❱❱ Loopgroepen voor ouders, mét kinderopvang

Tips om zelf een sportieve
kinderopvang te organiseren.
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❑❑ Voorzie (liefst op de sportlocatie zelf) een ruimte
waar je kinderen kan opvangen (in- en outdoor).

De aanmoediging van
ouders is de grootste stimulans
om kinderen te doen sporten.”
– Jef Brouwers

❑❑ Zorg voor leuke, gevarieerde kinderactiviteiten
en bekwame begeleiders zodat ouders zorgeloos
kunnen sporten.
❑❑ Plan de training op een handig tijdstip voor jonge
ouders. Op zondagvoormiddag bijvoorbeeld.
❑❑ Zorg eventueel voor een na-traject.
❑❑ Deel de activiteit op sociale media met
#sportersbelevenmeer.

Zelf ideeën en
initiatieven om kinderen
tegelijkertijd met ouders
te laten bewegen?
Laat het ons weten via
sportersbelevenmeer@
sport.vlaanderen
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❑❑ Informeer bij de ouders naar de noden en interesses.
Lanceer de vraag ook op je Facebookpagina.

INITIATIEF 3: Sportsprinkels – Scabazoe Zoersel – Gezinssport Vlaanderen
❱❱ Iedereen welkom bij het sporten

❱❱ Organiseer sport op maat voor
personen met een beperking en
betrek ook de rest van het gezin.

Motivatie? Het sportaanbod voor kinderen met een beperking lag erg laag, en ook zij moeten kunnen kennismaken
met een waaier aan sporten. Zo ontstond Scabadoe. En wat
is er leuker dan samen met broers en zussen, met ouders
of grootouders te bewegen?

Sleutel tot succes?
• Voorzie een gevarieerd en kwalitatief sport- en bewegingsaanbod op maat van mensen met een beperking.
• Zorg voor voldoende en bekwame begeleiding tijdens de
sportactiviteiten.
• Maak je initiatief bekend via het gemeenteblad. Bereik je
doelgroep via sociale media, doelgroeporganisatoren, de
kalender en sociale media van G-Sport Vlaanderen.
Meer weten?
Surf naar www.scabazoe.be
Of mail Marc Somers via info@scabazoe.be

Onze sportactiviteiten
staan open voor alle mensen met
een beperking, maar ook voor hun
omgeving. Broertjes, zusjes, ouders, ...
bij ons mag iedereen meedoen!”

Sportsprinkels is voor onze
kinderen een manier om erbij te
horen en een volwaardig sociaal
leven uit te bouwen.”

– Marc Somers, organisator Scabazoe

– deelneemster sportsprinkels
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SAMEN SPORTEN,
OOK MET EEN
BEPERKING

Wat? Sportsprinkels! Dat zijn sport- en bewegingsactiviteiten op maat van kinderen met een beperking, maar ze
zijn op de eerste plaats gericht op samen plezier maken.
Iedereen mag dus meedoen!
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❑❑ Zoek een locatie die aangepast is aan de noden van
de sporter met een beperking.
❑❑ Zorg voor begeleiding op maat van de sporter met
een beperking. Meer info? Surf naar
https://kics.sport.vlaanderen/doelgroepen/
❑❑ Pas de sportactiviteit aan. Denk aan aangepast
materiaal, regels, …
❑❑ Laat je informeren door een G-sportclub met
ervaring.
❑❑ Deel de activiteit op sociale media met
#sportersbelevenmeer.

Samen bewegen
met vrienden en familie is
essentieel binnen G-sport.”
– Jef Brouwers

Organiseer jij ook
fantastische sport- en
bewegingsactiviteiten
voor mensen met een
beperking én hun familie?
Laat het ons weten via
sportersbelevenmeer@
sport.vlaanderen
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Tips om een initiatief te organiseren
voor sporters met een beperking
samen met familie en vrienden.

INITIATIEF 4: Kids on Snow tour – Sneeuwsport Vlaanderen
❱❱ Snowboarden = fun voor alle leeftijden

❱❱ Betrek papa of mama erbij wanneer
je kinderen een nieuwe sport
aanleert, of organiseer initiaties en
trainingen voor het hele gezin.

Motivatie? Dat snowboarden pas zou kunnen vanaf 12 jaar
of nadat je leerde skiën is achterhaald. Sportmerk Burton
was graag bereid om dit initiatief mee te ondersteunen met
het nodige materiaal op kindermaat.

Sneeuwsport is meer dan sport,
het is de vrijheid, creativiteit en het
plezier om familie en vrienden dichter bij
elkaar te brengen.”
– Childeric Bogaert, organisator Kids on Snow tour

Sleutel tot succes?
• Een stevig partnerschap met een materiaalsponsor of
-leverancier die net als jou de sport wil promoten.
• Ervaren begeleiders om de activiteit in goede banen te
leiden.
• Ouders en kinderen moeten samenwerken om de finish
te bereiken: ze komen dichter bij elkaar en maken samen
plezier.
Meer weten?
Surf naar www.sneeuwsportvlaanderen.be
Of mail Childeric Bogaert via
childeric@sneeuwport.vlaanderen
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SAMEN EEN
SPORT LEREN

Wat? On tour met een speciaal mobiel snowboardpark
langs verschillende locaties in Vlaanderen om kinderen van
3 tot 6 jaar gratis te laten kennismaken met snowboarden.
Mama of papa trekt het kind over een parcours met uitdagingen, hindernissen en obstakels.

❱❱ Knuffelturnen versterkt de band tussen ouder en kind
Wat? Knuffelturnen, dat is turnen én knuffelen. Peuters en
kleuters ontspannen en bewegen samen met hun (groot)
ouders. Goed voor de ontwikkeling, maar vooral volop
samen genieten en stevige banden smeden.
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Motivatie? Initiatiefneemster Karlien Van Cauwelaert bleef
op haar honger zitten als het aankwam op bewegingsactiviteiten voor jonge kinderen én hun ouders. Dankzij haar
achtergrond en opleiding ging ze zelf aan de slag en organiseerde Knuffelturnen. Een schot in de roos!

Sleutel tot succes?
• De combinatie van bewegen en ontspannen voor peuters
en kleuters spreekt jonge ouders heel erg aan.
• De band tussen ouder en kind staat volledig centraal.
Ouders kunnen eens zonder afleiding 100% met hun
kleintje bezig zijn. Pure quality time!
Meer weten?
Surf naar www.knuffelturnvriendjes.be
Of mail Karlien Van Cauwelaert via
kvcauwel@hotmail.com

INITIATIEF 6: Watergewenning & Kleuterzwemmen –
Regionale Zwemclub Gezinsbond Noord-Limburg
❱❱ Ouder en kind genieten samen van het water
Wat? Watergewenningslesjes voor baby’s en peuters en
kleuterzwemlessen, mét mama of papa mee in het water.
Motivatie? Er is in heel Vlaanderen een enorme vraag
naar dergelijke water- en zwemlessen. We blijven ze dan
ook organiseren. Mensen maken mond-aan-mondreclame
en nu zijn er vaak lange wachtlijsten.
Sleutel tot succes?
• Samen in het water met je kleine spruit. Je ziet je kindje
groeien en leren.

• Goede lesgevers zorgen ervoor dat de kleintjes hun schrik
stap voor stap overwinnen.
• Voorzie opvolglesjes voor kindjes van de derde kleuterklas
en lagere school.
Meer weten?
Surf naar www.gezinssportvlaanderen.be/
watergewenning of mail Gunter Boes via
zwemmengezinsbond@gmail.com

Sportinitiatieven voor baby’s of
kleuters waarbij de band tussen ouder
en kind centraal staan zijn dun gezaaid,
maar broodnodig.”

Mijn kleinzoon en ik genieten
echt van knuffelturnen. Hij staat me
elke zondag op te wachten aan de
deur met zijn jasje aan!”

Dit initiatief is het ultieme bewijs dat mama’s, papa’s, oma’s en
opa’s actief op zoek zijn naar een fijne activiteit om samen met hun
lieveling te ontspannen, te genieten en een hechte band op te bouwen.”

– Karlien Van Cauwelaert, organisator Knuffelturnen

– deelneemster knuffelturnen

– Gunter Boes, organisator watergewenning bij baby’s en peuters
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INITIATIEF 5: Knuffelturnen – Knuffelturnvriendjes – Gezinssport Vlaanderen

INITIATIEF 7: Recreatieve zwemclub Mol

INITIATIEF 8: Omnisport Gezinsbond De Klinge – Gezinssport Vlaanderen

❱❱ Samen recreatief zwemmen

❱❱ Recreatief proeven van sport

Motivatie? Toen de initiatiefnemer destijds zijn kinderen
zag trainen in het zwembad bedacht hij hoe fijn het zou
zijn als hij zelf ook zou kunnen meezwemmen. Zo is het
initiatief ontstaan.
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Sleutel tot succes?
• Houd het recreatief. Het sportplezier staat voorop.
• Laat kinderen het soms eens opnemen tegen hun ouders:
algemene hilariteit!
• Voorzie goede lesgevers voor de kindergroep én voor de
oudergroep.

Iedereen blijft gezond en fit door
elke week opnieuw samen te sporten.”
– Johan Stevens, organisator recreatief zwemmen in Mol

Meer weten?
Surf naar www.rzm.be of mail Johan Stevens via
zwemclub.rzm@gmail.com

Wat? De Klinge is een intergenerationele sportclub. Dit
betekent dat ze een brede waaier aan sportlessen voor
elke leeftijd aanbieden. Zo kan iedereen op een recreatieve
manier bewegen en kennismaken met verschillende sporten.
Motivatie? Omnisport De Klinge wil het hele gezin aan
het bewegen krijgen in een niet-competitieve omgeving. Zo
kunnen kinderen en hun ouders op eigen tempo sporten.
Sleutel tot succes?
• De kwaliteit van de lessen (en dus van de lesgevers) ligt
hoog. Het opzet mag dan recreatief zijn, de sporten
moeten correct uitgeoefend worden. Heel wat kinderen
krijgen de smaak te pakken en stromen door naar een
competitieclub.
• Maak sport fun: organiseer vriendschappelijke toernooitjes tussen ouders en kinderen of zet een grote veldloop
op waar iedereen aan kan deelnemen, geef sportinitiatie
op gemeentelijke evenementen, … Zet sport gerust in de
kijker!
Meer weten?
Surf naar www.omnisportdeklinge.com
Of mail Erik Maes via erik.maes100@gmail.com
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Wat? Bij de recreatieve zwemclub in Mol krijgen ouders op
eigen niveau zwemles in het baantje naast dat waar hun
kinderen les krijgen.

❱❱ Jeugdopendeurdagen in golfclubs
Wat? Groutouders, ouders en kinderen leggen samen een
parcours af met verschillende golfoefeningen en ludieke
proeven.
Motivatie? Golf is een echte familiesport, en dat wil Golf
Vlaanderen via deze jeugdopendeurdag aan iedereen duidelijk maken.

24 / Samen een sport leren

Sleutel tot succes?
• Zorg voor een aangepast programma vol plezier zodat
iedereen achteraf met een gelukkig gevoel naar huis gaat.
• Betrek de bestaande jeugdleden bij de opendeurdag. Laat
hen de rondleiding geven, zet hen aan het onthaal, …

Dankzij het handicapsysteem
binnen de golfsport kan je als beginner
een wedstrijdje winnen van gevorderde
spelers, zo blijft het fun voor iedereen.”
– Katrien Pauwels – Golf Vlaanderen

• Bied een vervolg op de opendeurdag: instappen aan een
gereduceerd tarief, bijvoorbeeld.
Meer weten?
Surf naar www.starttogolf.be
Of mail Katrien Pauwels via
k.pauwels@golfvlaanderen.be

Tips om zelf een initiatief
te organiseren waarbij
ouders en kinderen samen
een sport kunnen leren.
❑❑ Pas de sportactiviteit aan zodat ouders en
kinderen samen kunnen sporten.
❑❑ Houd de instapdrempel laag, leg de nadruk op
plezier en zorg voor variatie!

Samen een sport
beoefenen met jonge kinderen?
Dat legt een sterk en positief
fundament voor hoe ze later
sport ervaren.”
– Jef Brouwers

❑❑ Houd het aantal deelnemers per groep beperkt.
❑❑ Sluit je sportseizoen af met een leuke
kind-ouderactiviteit.
❑❑ Deel de activiteit op sociale media met
#sportersbelevenmeer.

Heb je zelf ook een
fantastisch initiatief
om ouders en kinderen
samen aan het
bewegen te zetten?
Laat het ons weten via
sportersbelevenmeer@
sport.vlaanderen
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INITIATIEF 9: Start to golf! – Golf Vlaanderen

Samen met het hele gezin op
weg naar het sportterrein. De koffer
vol. Uitkijkend naar die mooie dribbel,
die prachtige pas en dat fenomenale
doelpunt. Voetbal beleven we samen!”

Elk familielid heeft baat
bij voldoende beweging en als je
dat samen kan doen wordt het
alleen maar leuker!”
– Golf Vlaanderen

– Voetbal Vlaanderen

Als kind tegen je ouders kunnen
volleyballen is geweldig. Zeker als de
ouders alles uit de kast moeten halen
tegen al dat jong geweld”

G-sport: dat is grenzen
verleggen met het hele gezin!”
– Parantee-Psylos

– Volley Vlaanderen

Ouders die het roer doorgeven
van de zeilboot of surfers die hun kind
dat extra duwtje richting de eerste
golfrit geven, het is de onmisbare stap
in de watersportcarrière.”
– Wind & Watersport Vlaanderen

Een pluimpje slaan
met het gezin?
Da’s een goed begin!”
– Badminton Vlaanderen

Sport Vlaanderen

Arenbergstraat 5, 1000 Brussel
© Sport Vlaanderen, september 2017
De gedrukte afbeeldingen zijn eigendom van Sport Vlaanderen of werden ons aangeleverd
door de betrokken sportfederaties en sportclubs, tenzij anders vermeld.

Deelnemende sportclubs:
Scabazoe Zoersel, Recreatieve Zwemclub Mol, Dilbeekse Atletiek Club vzw (DAC),
Regionale Zwemclub Gezinsbond Noord-Limburg,
Knuffelturnvriendjes Kampenhout, Omnisport Gezinsbond De Klinge
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Gezinssport Vlaanderen, Sneeuwsport Vlaanderen, Voetbal Vlaanderen,
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Deelnemende sportdienst:
Sportdienst Maldegem
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