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Nieuws uit de beweging
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Achter de schermen van KLJ gebeurt er heel wat, want onze vrijwilligers 
en beroepskrachten zijn altijd druk in de weer. 

KLJ-voorzitter Lot De Kimpe overloopt de belangrijkste 
gebeurtenissen van de afgelopen maanden.

Heb je vragen of 
suggesties voor 

het Nationaal Bestuur? 
Mail dan naar 

nationaalbestuur@klj.be.

Amai, wat een warme week!
De Warmste Week was ook in 2022 een suc-
ces. Het thema waarrond gewerkt werd, was 
kansarmoede en ook KLJ droeg haar steentje 
bij. Maar liefst 1 op 8 Vlamingen leeft in 
kansarmoede. Dat is heel veel en betekent 
ook dat er in je ledengroep heel wat KLJ’ers 
zitten die steun kunnen gebruiken. KLJ 
verkocht kerstkaarten ten voordele van De 
Warmste Week. Die bijdrage is natuurlijk nog 
maar een begin. In je afdeling kan je ook 
heel wat helpen door financiële drempels 
aan te pakken. Wil je daar ondersteuning 
bij? Vraag dan gerust een Vorming op Maat 
aan via Click of spreek je Pedagogisch mede-
werker aan.

Position switch in het Nationaal Bestuur 
Het Nationaal Bestuur van KLJ bestaat uit 
acht vrijwilligers die alle regio’s en werk-
groepen vertegenwoordigen. Ze denken na 
over de toekomst van KLJ en maken het 
nationale beleid van onze jeugdbeweging. 
In 2023 startten we met heel wat nieuwe 
gezichten. De regio’s West-Vlaanderen, 
Oost-Vlaanderen en Antwerpen kregen een 
nieuwe regionaal voorzitter. Dat zijn Silke 
Paeye (KLJ Langemark), Remco Mattheeuws 
(KLJ Nazareth) en Michaël Pauwels (KLJ 
Tongerlo) – stuk voor stuk straffe koppen 
die een vliegende start maken. Dat betekent 
ook meteen het einde van een tijdperk voor 
Nicolas Dehaemers (KLJ Leffinge), Jonathan 
Bolsens (KLJ Kruibeke) en Kenneth Heylen 
(KLJ Reet). Kenneth zelf wisselt z’n regiona-
le trui voor een nationale, want hij is vanaf 
nu nationaal ondervoorzitter van KLJ. Dat 

doet hij samen met Liesbeth Dhaenens (KLJ 
Wetteren), die ook nieuw is in de club. Ook 
een dikke merci voor al het engagement van 
onze vorige fantastische ondervoorzitters, 
Arne Baeyens (KLJ Zele-Heikant) en Kevin 
Goos (KLJ Peer). Heb jij een vraag voor het 
Nationaal Bestuur? 
Mail die naar nationaalbestuur@klj.be.  

Eerste hulp bij stages en thesissen 
Ben je op zoek naar een fijne stageplaats 
met veel mogelijkheden, eigen inbreng en 
verantwoordelijkheden? Klop dan eens aan 
bij KLJ! Je kan hier stage lopen in het kader 
van elk soort onderwijs en vanuit allerlei 
studierichtingen, zo lang het maar een link 
heeft met wat KLJ doet of nodig heeft. Inspi-
ratie nodig? Momenteel schrijft iemand een 
masterproef over religie in KLJ, werkt een 
groepje graduaatsstudenten aan een project 
rond cyberpesten en proeft iemand als stagi-
air van de job als pedagogisch medewerker. 
Als dat niet cool is! Ook iets voor jou? Stuur 
je stageaanvraag naar voorzitter@klj.be 
of bekijk de openstaande stageplekken via 
www.klj.be!  



WERVING-        BINDINGTIPS

Ledenbinding

Fluohesjes tonen wie aanwezig is

B
ij KLJ Ertvelde hechten we veel belang 
aan veiligheid. Om onze leden aan te 
sporen om met een fluohesje naar de 
KLJ te komen, maakten we een spel. 

Elke keer dat de leden een fluohesje dragen 
als ze naar de KLJ komen, mogen ze een 
vakje vooruit op het spelbord. Om de vijf 
vakjes krijgen ze een gratis drankje of zak-
je chips. Wie op het einde van het jaar het 
meest naar de KLJ kwam en altijd een fluo-
hesje aan had, wint een kleine prijs. Zo zie je 
maar dat je je leden gelijktijdig kan binden 
én sensibiliseren. Ook tijdens onze activitei-
ten willen we fluohesjes dragen stimuleren. 
Niet zozeer om erin te spelen, maar wel om 
ons te verplaatsen. Tijdens ons +16-week-
end fietsten we bijvoorbeeld met z’n allen 
naar een fuif en iedereen droeg een fluohes-
je. Veiligheid boven alles, toch?

Elisa Goethals, KLJ Ertvelde

Ledenwerving

Vriendjesdag levert extra leden op

A
l in september legde KLJ Schoonbroek 
een datum vast voor een vriendjesdag 
tijdens het jaar. Die datum werd mee-
gedeeld aan alle leden en hun ouders. 

Alle leden kregen ook KLJ-postkaartjes mee 
die ze konden uitdelen aan hun vrienden, 
met op de achterkant een uitnodiging om 
mee te komen naar de vriendjesactiviteit. 
Om zicht te hebben op het aantal aanwezi-
gen, moesten zowel leden als hun vriendjes 
zich inschrijven voor de activiteit. Niet-leden 
konden zich inschrijven via hun bevriende 
KLJ’ers. 

Tijdens de vriendjesdag speelden we eerst 
een kennismakingsspel, daarna een groot 
spel. De aanwezigen konden aan de hand 
van opdrachtjes in het dorp ontdekken wie 
de KLJ-vlag gestolen had. De spanning was 
te snijden! Op het einde kreeg iedereen een 
brief mee naar huis met extra info over KLJ 
Schoonbroek, inclusief inschrijfformulier, en 
een KLJ-markeerstift. Uiteindelijk schreven 
tien van de veertien vriendjes zich in als KLJ-
lid. Daar zijn we heel trots op!

Hanne Nys, KLJ Schoonbroek
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Heeft je KLJ 
een vzw? Wijzig 
je statuten

T
egen 1 januari 2024 moeten de statuten 
van alle vzw’s aangepast zijn naar het 
nieuwe Wetboek van vennootschappen 
en verenigingen (WVV). Als dat tegen dan 

niet gebeurd is, zal je vzw bij een geschil toch 
al volgens de bepalingen van de nieuwe wet 
behandeld worden. Het is dus superbelangrijk 
om voor het einde van 2023 nieuwe statuten op 
te maken.

Wat zijn die statuten precies?
De statuten zijn de ‘grondwet’ van je vzw. Ze 
bevatten alle plichten, rechten en specifieke 
interne regels die gelden in je vzw. Goed 
opgestelde statuten kunnen een handig in-
strument zijn om je werking en bestuur te 
regelen.

Moet elke KLJ-afdeling dat doen?
Nee, want de meeste KLJ-afdelingen zijn een 
feitelijke vereniging, geen vzw. In dat geval 
hoef je je dus geen zorgen te maken. Als je 
wel een vzw bent, bijvoorbeeld omdat je een 

KLJ-lokaal beheert, is de nieuwe wetgeving 
op jou van toepassing en moet je wel zorgen 
dat je in orde bent.

Gebruik onze modelstatuten
KLJ maakte samen met Scwitch, een coöpe-
ratie die socioculturele organisaties in hun 
zakelijke beheer ondersteunt, modelstatuten 
voor afdelingen die een gebouw beheren. 
Die modelstatuten kan je gebruiken als basis 
voor jouw gloednieuwe statuten. Zo ben je 
zeker dat je geen belangrijke onderdelen 
vergeet. Natuurlijk moet je de modelstatuten 
niet klakkeloos overnemen. Het is belangrijk 
dat je weet wat je ondertekent. Je zal je er 
namelijk naar moeten organiseren.

Laat je daarom begeleiden door KLJ Natio-
naal. Stuur een mailtje naar lokalen@klj.be 
en ik kom met plezier bij je langs om alle 
wijzigingen in de nieuwe wetgeving te dui-
den. Ook eigen voorstellen van nieuwe statu-
ten of vragen bij de opmaak mag je per mail 
sturen. Ik voorzie elk voorstel van feedback 
en beantwoord al je vragen.

Heb jij 
een vraag over 

je lokaal, een fuif die 
je organiseert, de wetgeving 

die je moet respecteren of 
over verzekeringen? 

Mail ze dan naar 
ikvraaghetaan@klj.be. 
Onze administratieve 

duizendpoot Sander Malfliet 
zorgt voor een antwoord.

VRAAG 
AAN HET 

BREIN



EHBO-post nodig? 
De regelgeving 
wordt nog 
onduidelijker

E
nkele KLJ-afdelingen krijgen te maken 
met een gemeente die strenge regels op-
legt over het voorzien van een EHBO-post 
op evenementen. 

Even geleden ontwikkelde de FOD Volksge-
zondheid een tool die gemeenten adviseert 
over de inzet van een EHBO-post op evene-
menten. De FOD verwacht dat de gemeenten 
advies inwinnen voor evenementen met 
1.500 of meer personen. De eventorganisa-
tor moet in zo’n geval een formulier invullen 
met gegevens over het event, waarna de 
FOD een vrijblijvend advies geeft over het 
inzetten van mensen en materieel.

Onduidelijke criteria
Zodra je 10.000 of meer aanwezigen ver-
wacht op je evenement, ben je wettelijk ver-
plicht om een EHBO-post te voorzien. Zijn er 
minder aanwezigen? Dan kan het toch aan-
gewezen zijn om in sommige gevallen meer 
dan enkel een EHBO-koffer te voorzien op je 
event. KLJ is dus niet tegen een goede tool 
om een risicoanalyse te maken. Wel spraken 
we de FOD Volksgezondheid aan over welke 
meetcriteria en indicatoren ze hanteren in de 
risicoanalyse, om zo jouw afdeling gericht te 
kunnen ondersteunen richting een veilig fuif-
klimaat. Jammer genoeg weigert de FOD om 
zijn tool openbaar te maken. Het argument 
is dat afdelingen de vragenlijst dan gericht 
onjuist zullen invullen om zo buiten extra 
verplichtingen te vallen. Doodzonde! Een 
benchmark die de grens tussen een veilig en 
een onveilig fuifklimaat weergeeft, toont de 
afdeling waarop ze moet inzetten. De FOD 
focust hier op symptoombestrijding, in plaats 
van de tools vrij te geven die kunnen bijdra-
gen aan een aanpak van de oorzaak.

Onze gemeente steekt zich weg achter 
de FOD
Nog een tweede neveneffect is dat gemeen-
ten – die voor de organisatie van evenemen-
ten een gemeentelijk beleid mogen voeren 
– zich achter de nieuwe tool verstoppen om 
eigen beleid dat ze niet kunnen of willen 
uitleggen door te duwen, zonder daarvoor 
een eigen inhoudelijke reden te geven.

Zo hoorde ik onlangs over een gemeente 
waar elke fuif met meer dan 400 aanwezi-
gen verplicht een professionele EHBO-post 
moet hebben. Dat is totaal buiten proportie 
als je vergelijkt met de wettelijke verplich-
ting vanaf 10.000 personen. De gemeente 
kiest voor het strenge beleid omdat er voor-
dien baldadigheden gebeurden op fuifavon-
den door jongeren die stevig voordrinken 
en/of op weg naar huis overlast bezorgen 
voor de buurt. Ook hier kiest de gemeente 
voor symptoombestrijding van de lokale pro-
blematiek. Fuiven moeten in de betrokken 
gemeente opmerkelijk vroeger eindigen dan 
in buurgemeenten. Jongeren die het gewoon 
zijn dat een feestje langer duurt, komen 
zo met veel tegelijk en misnoegd over het 
vroegere uur op straat terecht. Daar zal de 
politie net meer last van hebben. Voorstellen 
om aan de oorzaak van de overlast te wer-
ken – zoals een later einduur of sensibilise-
ringscampagnes opzetten – werden door de 
gemeente geweigerd.

Kom jij ook in aanraking met een 
gemeente die om onduidelijke 

redenen strenge regels hanteert? 
Neem dan contact met me op via 

fuiven@klj.be. Samen bekijken we 
hoe we in gesprek kunnen gaan met 

de gemeente.



Het grote gerechtenspel

Kan jouw groep alle ingrediënten 
op de menukaart verzamelen 
en zo dé winnaar worden van 

het gerechtenspel? 

ID-kit
Leeftijd: -9

Soort: bosspel
Duur: 120 minuten
Plaats: in het bos

Benodigdheden
Kaartjes met alle ingrediënten, speelgeld, tou-
wen (om kampen af te bakenen), menukaart, 
materiaal voor opdrachten.

Speluitleg
Geld verdienen
De leden worden verdeeld in twee groepen 
en maken elk een kamp. In het bos zijn er 
twee leiding die de bank zijn. Bij hen kunnen 
de leden geld verdienen door opdrachten te 
volbrengen. 

Voorbeelden van opdrachten zijn: 
• Knijp zo veel mogelijk wasknijpers op je 

oren.
• Maak een dierenketting met 20 dieren.
• Speel hoger-lager.
• Hoe oud is de leiding? Raad de juiste leef-

tijd van de leiding.
• Schrijf een elfje (elf woorden op vijf dicht-

regels: 1-2-3-4-1).
• Eet om ter eerst drie beschuiten op en fluit 

het liedje ‘Broeder Jakob’.
• Schat één minuut juist in zonder op een 

klok te kijken.

• Zoek voor alle letters in het alfabet een jon-
gens- of meisjesnaam.

• Los een rebus op.
• Zing drie liedjes waarin het woord ‘liefde’ 

voorkomt.
• Zeg het alfabet achterstevoren op. 
• Breng de leiding aan het lachen.
• Zeg zo lang mogelijk “AAA…”. Je mag niet 

ademhalen.
• Bedenk twee spreekwoorden over het weer.

Ingrediënten shoppen
De leden kunnen het geld vervolgens van el-
kaar afpakken door blad-steen-schaar te spelen 
en drie keer te winnen van de andere. Met het 
geld dat de leden verdienen door een opdracht 
of dat ze afgepakt hebben met blad-steen-
schaar, kunnen ze naar de winkel gaan. In de 
winkel zitten twee leiding die alle ingrediënten 
bezitten. Als de leden een ingrediënt hebben 
verzameld, brengen ze dat zo snel mogelijk 
terug naar hun kamp. Maar opgelet! Onderweg 
kunnen de groepen ingrediënten van elkaar af-
nemen door elkaar te tikken en een wedstrijdje 
boomzitten te winnen. 

Gerechten bestellen
In het midden van het bos bevindt zich de 
centrale keuken. Daar hangen lijsten op met 
verschillende menu’s. Als de leden alle vier de 
ingrediënten van een gerecht in hun kamp heb-
ben, kunnen ze dat gerecht afhalen. De leiding 
die zich in de centrale keuken bevindt, houdt 
bij hoeveel gerechten elk team heeft afgehaald. 
Voor elk volledig menu dat de teams verzame-
len, krijgen ze extra punten. Wie aan het einde 
van het spel de meeste punten heeft, wint.

Yasmine Daninck, KLJ Lochristi-Hijfte Meisjes
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Throwback Swingpaleis

We spelen een liedjesquiz die hele-
maal in teken staat van Ketnet. Welke 

groep scoort de meeste punten?
ID-kit

Leeftijd: +16
Soort: muziekquiz
Duur: 120 minuten

Plaats: binnen

Benodigdheden
Tafel per ploeg, stoel per deelnemer, PowerPoint, 
beamer, geprinte bijlagen als verbetersleutels, 
stiften en kladpapier, liedjes per ronde, bekers en 
water, kazou en eventueel een prijs

Speluitleg
Groepsindeling
Bij het binnenkomen krijgen de deelnemers een 
Ketnetfiguur op de hand geschreven. Bij de start 
van het spel moeten ze de personen met dezelfde 
Ketnetfiguur zoeken. Zij vormen samen een groep. 

Spelrondes
Met liedjes en weetjes maken we een reis door-
heen 25 jaar Ketnet. Per juist antwoord krijgt je 
ploeg een punt. Soms worden de punten ver-
deeld: dan krijgt de eerste groep 5 punten, de 
tweede 3 punten, de derde 1 punt en de rest 0 
punten. De groep die aan het einde van het spel 
de meeste punten heeft, wint.

Stop de bandronde
Elke groep moet om de beurt een liedje al zin-
gend aanvullen.
• Spring - We kunnen het leven aan
• Spring - Juf van fysica
• Spring - Jan zonder vrees
• Samson & Gert - 10 miljoen
• Samson & Gert - In de disco
• Samson & Gert – Ochtendgymnastiek

Kazouronde (of neuriën of gorgelen)
Per groep komt iemand naar voren. Dat lid krijgt 
van de jury een liedje ingefluisterd en moet dat 
daarna zo goed mogelijk spelen op een kazou, 
gorgelen of neuriën. De groepsgenoten moeten 
binnen een bepaalde tijd raden om welk liedje 
het gaat. Elke groep mag drie liedjes brengen.

Vertaalde liedjesronde 
De jury heeft enkele Ketnetliedjes naar het 
Engels vertaald. De teksten worden gepro-
jecteerd en de groepen moeten om ter snelst 
raden om welk liedje het gaat. 

Raad de naam-ronde
Toon foto’s van Ketnetpersonages. De groe-
pen moeten raden wat de echte naam van de 
acteur is. 
• Alberto Vermicelli (Samson & Gert) –   

Koen Crucke
• Carlo Stadeus (W817) – Jenne Declair
• Evert (Spring) – Jelle Cleymans
• Evi (Spring) – Sofie Van Mol
• Zoë (W817) – Britt Van der Borght
• Akke (W817) – Aaron Wade 
• De burgemeester of Kabouter Plop –   

Walter De Donder 

Pictionaryronde
Van elke ploeg komt er iemand naar voren. 
Die krijgt een liedje te zien. Daarna moet het 
lid het liedje zo goed mogelijk tekenen. Kun-
nen de teamgenoten binnen de tijd raden om 
welk liedje het gaat?

Samsonquiz
Stel een tiental vragen over Samson & Gert. 
Elke ploeg schrijft de antwoorden op op een 
blad. 
• Op welk hondje is Samson verliefd?  

Sofietje, Carolientje of Bobientje?
• Wat is de voornaam van de burgemeester?  

Die werd nooit vermeld, Modest of Frits?
• Hoe heet de dochter van Octaaf? Marijke,  

Marleen of Miranda? 
• Door wiens schuld is de bel van Samson en 

Gert al jaren kapot? Alberto, Joop Mengel-
moes of de burgemeester?

K3-battle
Het eerste team begint een K3-liedje te zingen, 
de volgende ploeg zingt een ander, de volgen-
de nog een ander, enzovoort. Als je ploeg geen 
liedje meer weet, valt je ploeg af en strijden de 
andere ploegen verder.



Omcirkel 25-27 
augustus in 
je agenda

Alles wat 
je moet 
weten over 
het dertigste 
Landjuweel

Deze zomer vindt er weer een 
Landjuweel, het grote tweejaarlijkse 
nationale sportfeest, plaats. Deze 
keer trekken we naar Lichtervelde 
in West-Vlaanderen. De straffe 

KLJ-afdeling is al volop bezig om 
er een fantastisch weekend 

van te maken voor spor-
ters en niet-sporters. 
We geven je hier alvast 
alle info over de 
driedaagse.

Een Landjuweel, 
wa’s da?

Om de twee jaar komen alle KLJ-af-
delingen samen op het Landjuweel. Daar 

meten ze zich in de vijf KLJ-sporten (dansen, 
piramidebouwen, touwtrekken, vendelen en 
wimpelen), beleven ze avonturen in het gigan-
tische animatiedorp en halen ze herinneringen 
op met KLJ’ers uit andere regio’s. 

Het Landjuweel is in 1965 gestart als een 
nationaal sportfeest, maar ondertussen is 

het veel meer dan dat. In de eerste decennia 
lag de focus van een Landjuweel voorna-
melijk op de stevige competitie tussen de 
verschillende afdelingen in de verschillen-
de KLJ-sporten. Eigenlijk kan je het 
vergelijken met de ‘klassieke’ manier 
waarop het sportfeest vandaag nog 
steeds wordt georganiseerd, met 
een sportcompetitie in de voor-
middag en demonstraties voor 
het publiek in de namiddag. 

Vandaag is het Landjuweel 
geëvolueerd naar een groot 
KLJ-gebeuren. Van vrijdag 
tot en met zondag is een heus 
weekendprogramma voorzien 
met leuke activiteiten, eetfestij-
nen, optredens, een fuif, daguit-
stappen en nog veel meer. Op zondag 
staat nog steeds de sportcompetitie 
gepland, maar ook niet-sporters kunnen 
zich uitleven in het grootschalige animatie-
dorp. Het volledige Landjuweel richt zich 
met andere woorden op alle KLJ’ers, of je nu 
sport of niet. Het is één groot feest! 

3 redenen waarom je naar 
het Landjuweel moet komen

Ina Desplenter (25) van KLJ Lichtervelde staat 
mee in voor de organisatie van het Landjuweel. 
Zij vertelt je waarom je zéker moet komen.

• “Het Landjuweel is deze zomer the place 
to be voor alle KLJ’ers. Naast de sportcom-
petitie zijn er tal van activiteiten waarvoor 
je niets hoeft te oefenen, maar waarmee 
je toch in de prijzen kan vallen.”

• “Voor West-Vlaamse afdelingen is dit 
Landjuweel een unieke kans om kennis 
te maken met het grote evenement, want 
zo’n Landjuweel vindt maar één keer om 
de tien jaar plaats in elke provincie. Voor 
KLJ’ers uit andere regio’s is het dan weer 
een unieke kans om kennis te maken met 
het prachtige West-Vlaanderen.”

• “Een tip voor leiding en bestuursleden: 
kom van vrijdag tot zondag naar het 
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Landjuweel en profiteer van een volledig 
georganiseerd weekend. Je groep beleeft 
drie fantastische dagen en je bestuurs-

ploeg hoeft helemaal niets voor te berei-
den. De deelnemers inschrijven en 

ter plaatse geraken is je enige 
verantwoordelijkheid, KLJ 

Lichtervelde zorgt voor 
de rest. Bovendien is 
Lichtervelde centraal 
gelegen in West-Vlaan-
deren en is het vlot 
bereikbaar met de 
auto en het openbaar 
vervoer. Waar wacht je 
nog op?”

Wat staat er op 
het programma?

Het Landjuweelweekend is op 
vrijdag en zaterdag alleen toeganke-

lijk voor KLJ‘ers vanaf 16 jaar. Vanaf zondag-
ochtend zijn ook alle -12’ers en +12‘ers wel-
kom om zich te amuseren op het gigantische 
Landjuweelterrein. We sommen even op wat er 
allemaal op het programma staat.

Vrijdag 25 augustus: 
opening camping en fuif
Vrijdagavond start het Landjuweelweekend 
écht op. De afdelingen kunnen zich instal-
leren op de camping, lekkere braadworsten 
eten en vervolgens hun dansbenen losgooien 
op een echte West-Vlaamse fuif. 

Avondindeling:
• 19u00 – 21u00: Onthaal en   

opzetten camping
• 21u00 – 01u30: Braadworsten en  

openingsfuif
• 02u00: Tent in en lichten uit, slaapwel!

Zaterdag, 26 augustus: 
op daguitstap
Na een lekker ontbijt en lunchpakketten 
maken, vertrekken de aanwezige KLJ’ers 

op verschillende 
daguitstappen. Er 
worden drie keuzes 
aangeboden:
• RELAX: Kom 

volledig tot rust. We 
genieten een dagje van 
het strand en de zeelucht, 
en combineren dat met een luchtig 
minigolf-intermezzo. 

• ACTIEF: Zin om net dat tikkeltje meer 
actie in je dag te steken? Ga mee naar 
Plopsaland, waar de pretparkattracties al 
op je staan te wachten. 

• EXTREME: Is stilzitten absoluut niets 
voor jou? Waag je dan aan vier intense 
strandsporten: twee in het water en 
twee in het zand.

Na een rustige, actieve of zeer intense dag 
wordt iedereen weer verwelkomd op de 
camping. Sportende afdelingen hebben 
nu even de tijd om nog een laatste keer te 
oefenen voor de competitie van zondag. We 
sluiten de avond af met een eetfestijn en een 
optreden van een coverband. 

Dagindeling: 
• 08u00 – 09u30: Ontbijten en  

lunchpakketten maken 
• 09u30 – 17u00: Dagprogramma naar 

keuze (relax, actief of extreme)
• 17u00 – 19u00: Onthaal nieuwkomers 

en mogelijkheid tot oefenen
• 19u00 – 01u00: Eetfestijn en optreden 

door coverband
• 01u30: Tent in en lichten uit, slaapwel!

Zondag, 27 augustus: 
sport, animatiedorp en nog veel meer
Nu gaat de sportcompetitie écht van start! Al 
vroeg in de ochtend stromen er een zestigtal 
afdelingen toe. Alle KLJ’ers staan te pope-
len om een volledige dag te strijden tegen 
andere afdelingen, te demonstreren voor 
het publiek en hopen de meest prestigieuze 
KLJ-prijzen in ontvangst te nemen.



Doe je niet mee 
aan de sport-
wedstrijd? Ook 
dan ben je in de 
voormiddag al 
welkom! Het grote 
animatiedorp gaat 
dan al van start. Toon 
je kunsten bijvoorbeeld 
op onze rodeostier. Over heel 
het Landjuweelterrein vind je bovendien 
een groot assortiment aan drank- en eet-
tentjes, je hoeft dus geen honger of dorst te 
lijden. Of ben je eerder op zoek naar leuke 
hebbedingetjes? Maak dan eens een wande-
ling door onze winkelstraat. In de namiddag 
kan je, met een drankje en een hapje in de 
hand, genieten van de vele demonstraties. 
Klinkt geweldig, toch?  

Dagindeling:
• 06u30 – 07u30: Ontbijten, opruimen 

camping en onthaal Landjuweel
• 08u00: Opstart van de schiftingen
• 10u00: Opening animatiedorp
• 11u00: Opening winkelstraat
• 13u00: Feestprogramma met  

demonstraties en prijsuitreiking
• 18u00: Einde van het 30ste Landjuweel

Verkocht! Hoe doe ik mee?

De inschrijvingen voor het Landjuweelweekend 
openen op 10 mei en lopen tot 16 juli. Voor de 
camping, de daguitstappen, het eetfestijn met 
coverband en het zondagprogramma schrijf je 
je per afdeling in via Click. Vervolgens geef je 
per dag aan hoeveel leden er van jouw afdeling 
zullen toekomen. Sport je mee op zondag? Dan 
moet je je daarvoor ook apart inschrijven via 
Click. 

Hoeveel kost het?
KLJ’ers betalen 5 euro voor het volledige 
zondagprogramma. Daarin is zowel het 
sportprogramma als het animatiedorp inbe-
grepen.

De prijzen voor het 
volledige week-
end worden nog 
berekend en zullen 
bekendgemaakt 

worden bij het openen 
van de inschrijvingen 

op 10 mei. 

Kom met de bus!
Met z’n allen de bus nemen is duurzamer 
dan met vele auto’s komen. Daarom moedi-
gen we je aan om een bus te regelen. Hou je 
factuur bij en bezorg die na het Landjuweel 
aan KLJ Nationaal. Wij betalen je dan 50 
euro terug. 

Ook zin gekregen in 
de KLJ-sportwerking? 

Heb je net ontdekt wat het Landjuweel is en 
begint het al te kriebelen om ook te beginnen 
sporten? Dat kan! Wat, hoe, waar en wan-
neer? We lichten het even toe.

Wat heb je nodig?
Niet zoveel. Voor het piramidebouwen, 
dansen en touwtrekken heb je maar 
één ding nodig: een samenhangend 
sportuniform voor je afdeling. Voila, je 
kan al van start! Om te vendelen (grote 
vlaggen) en te wimpelen (kleine vlag-
gen) heb je uiteraard ook nog vlaggen en 
stokken nodig. Gelukkig hoef je niet meteen 
een grote investering te doen om dat mate-
riaal aan te kopen, want KLJ heeft oefensets 
die afdelingen gratis kunnen ontlenen. In het 
eerste jaar dat je deelneemt aan de sport-
feesten kan je die oefensets een volledige 
zomer gebruiken! 

Materiaal, check. Maar hoe leer ik 
dan wimpelen, touwtrekken, 
piramidebouwen…?
Ook daar staat KLJ voor je paraat. Er zijn 
twee manier om eraan te beginnen. Zo kan 
je een Vorming op Maat aanvragen via Click. 
Er komt dan een sportmonitor (een expert 
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in de KLJ-sportwerking) langs die je de basis 
van jouw sport naar keuze uitlegt, helemaal 
op maat van jouw afdeling. Is er iets niet 
duidelijk? De sportmonitor beantwoordt al je 
vragen met veel plezier. 

Daarnaast zijn er regionale oefendagen, 
waar alle sportende afdelingen samenko-
men om gezamenlijk alle nieuwe reeksen 
aan te leren. Jij kiest trouwens volledig zelf 
aan welke KLJ-sporten en welke specifieke 
reeksen je meedoet. Wil je alleen dansen of 
touwtrekken? Dat kan! Zodra je de basis 
van een sport beet hebt, kan je tijdens een 
oefendag een specifieke reeks tot in de 
puntjes aanleren. 

Op naar je eerste sportfeest
Weet je nog niet helemaal hoe een sportfeest 

er in het echt uitziet en wat er precies 
allemaal bij komt kijken? Dat is 

helemaal normaal en ook 
daarbij helpen we je 

graag! Neem contact 
op met de pedago-
gisch medewerker 
van je afdeling of 
evenementmede- 
werker van je 
regio. We spreken 
dan af op een 
sportfeest in je 
buurt en zorgen 

voor een uitgebreide 
rondleiding. De beste 

manier om het te leren 
kennen is door er een kijk-

je te gaan nemen, toch? 

Bereid je voor tijdens 
de oefendagen

Wil jij deze zomer de Landjuweelbekers in de 
wacht slepen? Kom dan naar de oefendag in 
jouw regio en bereid je helemaal voor. 

Antwerpen
Zondag 7 mei in Sint-Katelijne-Waver

Limburg
Zondag 2 april in Overpelt 

Oost-Vlaanderen
Zaterdag 25 maart in Beveren 
Zondag 26 maart in Beveren
Zondag 30 april in Beervelde 

Vlaams-Brabant
Zondag 19 maart in Merchtem
Zaterdag 13 mei in Merchtem 

West-Vlaanderen
Zondag 23 april in Roeselare

Meer info over 
de oefendagen? 

Check 
www.klj.be/kalender



Wat is 
de hoofdanimatorcursus? 
Er wordt nog vaak gedacht dat de hoofdani-
matorcursus er enkel voor de hoofdleiding 
van een afdeling is, maar dat is zeker niet 
zo. De cursus is bedoeld voor bestuursleden 
die een trekkende rol opnemen binnen 
hun afdeling of die al enkele jaren ervaring 
hebben en nog meer kennis willen opdoen, 
of die die kennis willen delen met andere 
afdelingen. Het is een heel boeiende en toffe 
cursus in drie delen (A, B en C). Daarna volg 
je nog vijftig uur stage en vul je een formu-
lier in op de KLJ-website en klaar: je bent 
een hoofdanimator in het jeugdwerk! 

De VKB-cursus is 
de KLJ-instructeurscursus 
Ook onze instructeurcursus (of VKB-cursus, 
zoals wij hem vaak noemen) is niet enkel 
voor VKB’ers (de KLJ’ers die onze cursus-
sen begeleiden) bedoeld! Hier word je wat 
meer uitgedaagd: je gaat er zelf aan de slag 
om een vorming uit te werken, je leert er 
spreken voor een groep, leert een groep in-
schatten en leert hoe je feedbackgesprekken 
moet voeren. De inhoud komt niet alleen 
van pas tijdens het geven van vormingen, je 

kan er ook mee aan de slag binnen je eigen 
afdeling, je studies of je job. Dus ben je een 
(toekomstige) bovenlokale vrijwilliger of heb 
je al heel wat jaren als leiding op de teller 
en wil je een nieuwe uitdaging? Dan is de 
instructeurcursus iets voor jou. Daarna kan 
je de keuze maken om al dan niet VKB’er te 
worden.

Hoe schrijf ik me in?
Dat doe je via Click, het digitale platform 
van KLJ. Ga in Click naar de ‘Bovenlokale 
kalender’, zoek de cursus waaraan je wil 
deelnemen en schrijf je in. Beide cursussen 
vinden dit jaar op hetzelfde moment 
plaats.  
• 1 tot 6 april in Herentals 
• 3 tot 8 juli in Herentals 

KLJ biedt drie verschillende cursussen 
aan. De gewone animatorcursus ken 
je misschien al, maar daarnaast 
zijn er ook nog de hoofdanimator- 
en instructeurscursus. Beide 
cursussen zijn voor de al wat ervaren 
rotten binnen het jeugdwerk. In de 
hoofdanimatorcursus ga je dieper in 
op je afdeling en je leidingsploeg, in de 
instructeurcursus kan je je creatieve en 
enthousiaste kant kwijt.

Wat zeggen 
deelnemers 
over de 
cursussen? “De VKB-cursus 

was voor mij: gek 
doen, bijleren over 

cursus geven en toffe 
mensen ontmoeten 

van overal!”
“Op 

hoofdanimatorcursus 
leerde ik naast 
nieuwe mensen 

kennen ook veel bij 
over sportfeesten en 
groepsdynamica.” “Inhoud wordt 

afgewisseld met een 
praktische aanpak 

en met leuke spelen, 
zodat we daarna weer 

energie hebben.”
“Je leert veel bij 
op een ludieke 

manier en de fijne 
mensen maken het 

nog leuker.”

Alle info: 
www.klj.be/vorming


