
Ve
rs

ch
ijn

t t
w

ee
m

aa
nd

el
ijk

s 
• 

A
fg

ift
ek

an
to

or
 G

en
t X

 •
 P

70
21

29

idee
sportzomer

voor bestuur en leiding in KLJ

Nr. 2, jaargang 48, maart 2016Start to KLJ-sport
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intro

❝❝ De KLJ-sporten 
zijn gewoon superleuk 

om te doen!

❝❝ Een sportfeest 
is een spannende 
competitie waar 

 prijzen te rapen vallen.

❝❝Meedoen 
aan sportfeesten 

kan ook werken als 
 ledenbinding.

❝❝ Je leert niet 
 alleen elkaar, maar 

ook andere afdelingen 
beter kennen.

❝❝ Samen sporten 
zorgt ervoor dat 

de groepssfeer nóg 
beter wordt.
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intro

Hoog tijd voor Evy Gruyaert om een nieuwe uitdaging 
aan te gaan, want dé hype van deze zomer wordt 
KLJ-sporten! In heel wat afdelingen is deelnemen 
aan sportfeesten een traditie, maar er komen elk 
jaar ook nieuwe sportende afdelingen bij. Waarom 
zou jij niet beginnen met KLJ-sporten?

Start to KLJ-sport 
5 redenen om 
te sporten
De sportwerking maakt KLJ écht 
uniek. Voor niet-sportende afdelin-
gen die denken dat het niets voor 
hen is, think again: 5 redenen om te 
sporten!

 t Sport boost de groepssfeer
Samen sporten zorgt ervoor dat de 
groepssfeer nóg beter wordt. Je blijft 
elkaar de hele zomer lang zien op 
oefenmomenten en sportfeesten. 
Dat levert sowieso straffe verhalen 
en leuke anekdotes op die nog lang 
naverteld zullen worden.

 t Je maakt nieuwe vrienden
Je leert niet alleen elkaar, maar ook 
andere afdelingen beter kennen. Zo 
maak je nieuwe vrienden die je regel-
matig terug tegen het lijf loopt.

 t Sporten is supertof!
De KLJ-sporten zijn gewoon leuk om 

te doen! Het aanbod is erg gevarieerd, 
met zowel toegankelijke sporten, als 
meer uitdagende reeksen. We kun-
nen je verzekeren: een vendelstok die 
hoog in de lucht vliegt en nadien 
perfect opgevangen wordt, da’s echt 
spectaculair!

 t Because you like bling bling
Een sportfeest is natuurlijk een 
spannende competitie waar prijzen 
te rapen vallen. Deelnemen is belang-
rijker dan... Maar met een mooie 
 beker terug naar huis kunnen gaan, 
is ook mooi meegenomen!

 t Sport zorgt voor ledenbinding
Meedoen aan sportfeesten kan ook 
werken als ledenbinding. Een hele 
zomer lang plezier maken op de 
sportfeesten zorgt ervoor dat leden 
aan het begin van het nieuwe werk-
jaar zeker terug willen komen.
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start

Helemaal overtuigd dat sporten ook iets is voor 
jouw afdeling? Dan rijst uiteraard de volgende vraag: 
hoe beginnen we daaraan? Geen nood, we helpen 
jullie opnieuw op weg. Met dit stappenplan zijn 
jullie tegen de zomer helemaal ‘sportproof’.

Start to KLJ-sport 
in 6 stappen
Stap 1: ontdek welke KLJ-
sport bij jullie past

Sportfeesten zijn er voor iedereen! 
Willen jullie in groep deelnemen of 
liever individueel? Kiezen jullie een 
ritmische sport, zoals dansen, of lie-
ver een krachtmeting, zoals bij het 
touwtrekken? Ontdek welke sport 
je op het lijf geschreven is aan de 
hand van de test op pagina 6. Je hoeft 
trouwens geen maanden op voor-
hand te oefenen om te kunnen deel-
nemen. Er zijn ook sporten die min-
der voorbereiding vragen, zoals 
touwtrekken of piramide bouwen.

Stap 2: vraag een Vorming 
op Maat aan

Begint het te kriebelen? Dan kan 
je een Vorming op Maat aanvragen. 
Tijdens zo’n vorming krijg je een 
‘spomo’ over de vloer. Een wat?! 
Spomo’s of sportmonitoren zijn 
 experts ter zake die met plezier een 

initiatie van een bepaalde sport 
 komen geven, bijvoorbeeld als acti-
viteit tijdens het jaar of op kamp. 
Zij  laten je kennismaken met de 
KLJ-sporten en hebben een antwoord 
op al je sportieve vragen.

Stap 3: ga eens naar de 
oefendagen

Op de oefendagen kan je terecht voor 
een reeks groepslessen om de ver-
schillende nieuwe sportreeksen van 
dat jaar aan te leren. De data van de 
regionale oefendagen vind je terug 
in de sportkalender op pagina 14 of 
op de KLJ-website. Nadien moet je 
de reeksen zelf onderhouden. Hier-
bij kan je gebruikmaken van de reeks-
beschrijvingen die op de KLJ-website 
staan. Een reeksbeschrijving kan in 
het begin Chinees lijken, maar je 
kan bijvoorbeeld uitleg vragen aan 
de sportmonitoren. Jezelf filmen 
tijdens de oefendag kan ook helpen 
als geheugensteun. 

Stap 4: koop sportkledij 
en -materiaal

Handige tips over materiaal om 
te vendelen en wimpelen vind je op 
pagina 8 tot 10. Op vlak van kledij 
zijn de regels vorig jaar soepeler 
 geworden, waardoor dit geen grote 
kost hoeft te zijn. Het nationaal 
 reglement van de sportwerking kan 
je hiervoor raadplegen op de KLJ- 
website.

Stap 5: informeer ouders 
over de sportwerking

Soms horen ouders het in Keulen 
donderen als je het over de sport-
werking hebt. Dan is een infoavond 
bijvoorbeeld een goed idee. Leg 
 ouders uit wat de sportfeesten pre-
cies zijn, wanneer er geoefend 
wordt... Zonder hen krijg je de leden 
niet mee. Weet je niet goed wat juist 
te vertellen? Ga even te rade bij je 
vrijgestelde, die helpt je graag! 

Stap 6: zorg tijdig voor 
de administratie

Ter voorbereiding van een sportfeest 
is het ook belangrijk dat je op tijd 
ingeschreven bent. Informatie 
daarover krijg je voor de zomer 
via de sportzending of bij je sport-
vrijgestelde. Verder moet je als 
sportende afdeling geregistreerd 
zijn op Wall-e.

LL www.klj.be > thema’s > KLJ- 
thema’s > sportwerking >  reglement 
KLJ-sportwerking
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start

We zijn gewoon bij iemand 
thuis in de tuin begonnen met 
vendelen. Vroeger werd er veel 
gevendeld in Opwijk, maar bij 
de jonge generatie was het zo 
goed als uitgestorven. Enkel Jan 
(nu hoofdvendelier) vendelde af 
en toe nog mee met zijn nonkel. 
Hij heeft de vonk op ons doen 
overslaan. In het begin hebben 
we gewoon wat zot staan doen 
met vlaggen. Nadien hebben 
we de hulp van een sportmoni-
tor ingeschakeld. Op ons eerste 
sportfeest was het niet makke-
lijk om iedereen mee te krijgen. 
We vormden toen een mini-
korps met drie! Maar ondertus-
sen zijn we met vijftien. Vorige 
zomer namen we bijna elk 

weekend deel aan een sport-
feest. Wat ik het leukste vind, is 
dat zo’n sportfeest echt mooi en 
spectaculair is. Als je bijvoor-
beeld de hoofdgilden aan het 
werk ziet, denk je: dat wil ik ook 
wel kunnen! We gaan trouwens 
nog uitbreiden. Bijna iedereen 
van ons heeft een vriendin, en 
zij kwamen vaak kijken als we 
oefenden. Tussen pot en pint 
zeiden we dat ze het ook eens 
moesten proberen, en ze zijn 
de uitdaging aangegaan. Na 
een initiatie wimpelen hadden 
ze de smaak te pakken. Ik kijk 
al uit naar de sportzomer om te 
kunnen melden dat de jongens 
én de meisjes van KLJ Opwijk 
aanwezig zijn.

GETUIGENIS

Drie jaar geleden 
ontstond KLJ 

 Opwijk uit een 
vriendengroep die 

wou vendelen.

Jonathan Mannaert
KLJ Opwijk
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test

Mijn doorsnee 
selfie is…

Mascotte
Individueel 
vendelen

Welke KLJ-sport 
is jou op het lijf 
geschreven?

graag een 
kostuum 
aandoen.

met een 
brede 
glimlach!

met een 
blik op 
oneindig.

Volgens mij is 
dansen iets 

voor jou, Nick. Zegt de mascotte!
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Touw- 
 trekken/ 

basis van de 
 piramide

Top van de 
piramide

test

Als ik sport, 
sport ik het 

liefst…

Als ik sport, 
wil ik…

Mijn gevoel 
voor ritme is…

Mijn 
verleidings- 

skills situeren 
zich…

Voor mij 
mag dat…

Ik ben…

Atletiek Dansen
Korps- 

vendelen
Wimpelen

alleen. in groep.

dat iedereen 
het gezien 
heeft.

Ritme en 
coördinatie: 
check!

even goed als dat 
van een olifant.

met een 
blik op 
oneindig.

in mijn 
snelle 
benen.

in mijn 
zwierige 
heupen.

klein en 
snel.

fris en 
dartel 
zijn.

robuust 
en stevig 
zijn.

een echte 
kracht-
patser.
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vlag

❝❝ Iedereen ver-
antwoordelijk stellen 
voor zijn persoonlijke 
vlag zorgt ervoor dat 

je vlaggen langer 
meegaan.

❝❝Wil je het bud-
get drukken? Dan kan 

je de vlaggen zelf 
 maken. Dit vraagt wel 

wat voorbereiding.

❝❝Op zoek naar 
nieuwe vlaggen? 

Neem contact op met 
een andere afdeling 
en luister naar hun 

 ervaringen.
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vlag

Veel KLJ-afdelingen onderscheiden zich door een uniek 
logo en uniform. Voor sportende afdelingen komt hier 
nog eens een eigen vendel- of wimpelvlag bovenop. 
Niet goedkoop allemaal, maar hier vind je alvast enkele 
tips om het budgetvriendelijker te doen.

De KLJ-vlag dekt 
de lading

delvlaggen bijvoorbeeld zijn log en 
zwaar in de regen. Wimpelvlaggen 
worden dan weer zwaar belast door 
de hoge snelheid van de reeks. Hou 
hier rekening mee en zorg ervoor 
dat je vlag niet uit  elkaar valt na één 
demonstratie. 

Ga eens langs bij een afdeling 
in de buurt om hun vlaggen 

te bekijken. Kijk goed waar extra 
verstevigingen zijn aangebracht. De 
juiste afmetingen en voorwaarden 
waaraan de vlaggen moeten vol-
doen, kan je terugvinden op de web-
site van KLJ, in het sportreglement.

 t Bedrukken of stikken?
Heb je een ingewikkeld ontwerp of 
eentje met veel kleuren, overweeg 
dan om jullie vlaggen te laten be-
drukken. Geborduurde vlaggen vra-
gen veel manueel werk, wat de kost 
hoger maakt. Bovendien zorgt veel 
borduurwerk voor extra gewicht 
op de stof. ➜

 t Waar let ik op bij het ontwerp?
Nieuwe vlaggen maak je niet elk jaar. 
Zijn je vlaggen toe aan vervanging? 
Misschien is het dan ook eens tijd 
om het ontwerp te bekijken. Welke 
symboliek zit er in jullie vlaggen? 
Welke wil je behouden, toevoegen 
of eventueel weglaten?

Zorg voor een ontwerp dat 
zowel voor vendel- als wimpel-

vlaggen kan gebruikt worden. Dat 
komt jullie herkenbaarheid alleen 
maar ten goede. 

 t Zelf maken of laten maken?
Je kan ervoor kiezen om je vendel-
vlaggen te laten maken door een  
producent. Enkele gekende leveran-
ciers zijn:  Cuelenaere, Waelkens en 
Herva. Zij hebben ervaring met het 
maken van vlaggen voor de KLJ- 
sportwerking. 

Wil je het budget drukken? Dan 
kan je de vlaggen zelf maken. Dit 
vraagt wel wat voorbereiding. Ven-
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vlag

De producent drukt steeds op 
een witte stof. Beslis dus voor-

af of je deze enkel- of dubbelzijdig 
wilt bedrukken. Zodra de vlaggen 
klaar zijn, kan je dit niet meer ver-
anderen.

 t Welke stof moet ik gebruiken?
Er zijn veel soorten stof met elk hun 
eigenschappen. Hoe sterker de stof, 
hoe langer deze zal meegaan, maar 
hoe zwaarder en moeilijker de be-
wegingen worden. Wanneer je stof 
bestelt, al dan niet om de vlaggen 
zelf te maken, geef dan jullie speci-
fieke voorkeuren mee. Over volgende 
zaken denk je best op voorhand na: 
wil je het typische wapperende 
 geluid? Hoe gaan we onze vlaggen 
onderhouden? Kleeft de stof wan-
neer ze nat wordt?

Vingergevoel zegt meer dan 
eigenschappen. Vraag vooraf 

een staaltje van de stof!

 t Gebruik de KLJ-samenaankoop
Hier kan je goedkoop basisvlaggen 
aankopen. Deze vlaggen zijn van uit-
stekende kwaliteit en voldoen aan 
alle voorwaarden. Ze worden gele-
verd in een van de negen standaard-
kleuren en zijn dus niet uniek. 
 Creatieve duizendpoten weten hier 
uiteraard wel een oplossing voor. 
Met de juiste (waterbestendige) verf 
en een gepast sjabloon kan je alvast 
een aardig eindje weg. Ben je zelf 
handig met een stikmachine, dan 
kan je eventueel zelf nog een logo 
op de vlaggen stikken.

De samenaankoop is altijd 
 tijdelijk. Deze van dit jaar is 

reeds afgelopen. Volgend jaar heb 
je weer een kans. 

 t Organiseer een groepsaankoop
Vraag eventueel aan je vrijgestelde 
of er nog afdelingen bij jou in de 
buurt zijn die dringend toe zijn aan 
nieuwe vlaggen. Stap dan samen 
naar een producent en probeer een 
korting te krijgen. Hoe groter het 
aantal, hoe groter de korting.

De korting kan nog mooier 
worden als je zowel de vendels 

als de wimpels samen kan bestellen.

 t Richt een bovenlokale groep op
Ben je nog niet actief in het vende-
len en/of wimpelen of wil je een 
nieuwe discipline starten, zoals 
hoofdgilde of keurwimpelen? Over-
weeg dan de optie om een bovenlo-
kale groep op te richten. Deze groep 
bevat deelnemers uit twee of meer 
afdelingen, die al dan niet actief 
zijn in de sportwerking. Na aanvraag 
en goedkeuring worden zij erkend 
als officieel korps. Aangezien dit 
korps niet verbonden is aan een 
 afdeling, is voor hen de vlag het 
 enige symbool dat hen verbindt.

Het voordeel van deze bovenlokale 
groep is het spreiden van de kosten. 
Spreek vooraf af hoe de kosten gaan 
verdeeld worden. Deel je de totale kost 
door het aantal afdelingen of door 
het aantal deelnemers per  afdeling?

Zorg voor een neutraal ont-
werp. Zo kan je de vlaggen 

blijven gebruiken wanneer er afde-
lingen bijkomen of afvallen.

 t Hoe onderhoud ik mijn vlag?
Heb je net nieuwe vlaggen gekocht 
of gemaakt? Vermijd dan dat je deze 
grote kost snel opnieuw moet maken 
en zorg voor een goed onderhoud van 
de vlaggen. Rol ze telkens op zodat 

ze nergens aan blijven  haken. Hoe-
wel het handig is, zijn vlaggen geen 
dekentjes. Ga er dus niet op liggen 
of zitten, zo vermijd je grasplekken 
op het doek. Moet je je vlaggen was-
sen, kies dan voor handwas met lauw 
water. Natte vlaggen gaan schim-
melen, laat ze dus eerst goed uitdro-
gen voor je ze opbergt. 

Ieder verantwoordelijk stellen 
voor zijn persoonlijke vlag, is 

hierbij een handig hulpmiddel.

 t Welke stok moet ik gebruiken?
Voor de vendelvlaggen heb je weinig 
keuze op vlak van stok. KLJ biedt 
deze aan via haar eigen website. Een 
vendelstok bestaat uit een tegenge-
wicht onderaan en een stok uit twee 
delen. Iedere vendelstok is uniek en 
wordt op maat samen gesteld. 

Voor de wimpelstokken worden 
vaak bamboestokken gebruikt. Deze 
kan je verkrijgen in iedere hobby- en 
tuinwinkel. Meestal moet je de stok-
ken nog op de juiste lengte zagen. 
De ideale lengte van een wimpelstok 
is ongeveer 135 centimeter. Niet elke 
wimpelstok voelt hetzelfde aan, 
daarom wordt een stok vaak iets per-
soonlijk. Een KLJ’er moet zelf aan-
voelen met welke soort stok, dik of 
dun, hij of zij het liefst wimpelt.

Heb je reeds een tegengewicht 
van een gebroken stok, dan 

kan je hiervoor via KLJ een nieuwe 
stok laten maken tegen een goed-
koper tarief. Zelf combineren van 
loden en stokken is niet veilig! 

LL www.klj.be > shop > webshop 
> sportmateriaal

➜



maart 2016 • idee 11

vlag

Waarom kozen jullie ervoor 
om jullie vlaggen te borduren 
en niet te printen?
Arno: ‘We wilden tegen de zomer 
nieuwe vlaggen omdat we toen 
zelf een sportfeest organiseer-
den. Door omstandigheden was 
er geen tijd meer om ze te laten 
fabriceren en moesten we ze 
wel zelf maken. Het voordeel 
van ze te laten borduren, is dat ze 
langs beide kanten een mooie 
kleur hebben. Als ze enkelzijdig 
bedrukt zijn, heb je een kant 
die minder mooi uitkomt.’

Hoe zijn jullie eraan begonnen? 
Arno: ‘We kochten een soort 
 parachutestof om onze vlaggen 
uit te maken en kozen een een-

voudig ontwerp om te naaien. 
Daarna regelden we een grote 
zaal waar we alle vlaggen kon-
den openleggen, en hebben 
we naaimama’s en -oma’s aan-
gesproken om ze te maken. Na 
een paar dagen intensief naaien 
was de klus geklaard.’ 

Zouden jullie de volgende keer 
opnieuw zelf jullie vlaggen 
maken?
Arno: ‘Ik twijfel of we dit de vol-
gende keer opnieuw zouden 
doen. Het was wel veel werk, en 
we merken dat de stof van de 
vlaggen wel afziet van het vele 
vendelen. Het is aan de volgende 
generatie om uit te maken of 
ze dat zien zitten.’

GETUIGENIS

We maakten 
onze sportvlaggen 

zelf met de hulp 
van enkele naai-

mama’s en 
-oma’s.

Arno Dieleman
KLJ Moerbeke-Waas
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quiz
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Het sportfeest-
reglement. Ben jij 
een kenner?
De vragen

1 Juwelen die zichtbaar zijn aan 
volgende lichaamsdelen zijn 

niet toegestaan:
V handen, voeten en oren.
K handen, armen en oren.
P voeten, handen en hals.
S handen, armen en hals.

2 Er treedt een groep aan waar-
van iedereen het haar in een 

staart heeft, één meisje heeft haar 
haren in een dot. Hoeveel punten 
worden hiervoor afgetrokken?
P Geen
E 0,5 punt
I 1 punt

3 Welke afmetingen moet een 
vendelvlag hebben?

M Minimum 150 cm op 160 cm.
O Minimum 160 cm op 180 cm.
N Minimum 170 cm op 180 cm.

4 Een piramide mag maximum 
3,5 personen hoog zijn. 

Wanneer een piramide hoger is 
dan 3 personen, dan worden er 
5 punten afgetrokken als er…
D 18 deelnemers zijn en 1 helper.
R 20 deelnemers zijn en 2 helpers.
P 25 deelnemers zijn en 3 helpers.

5 Mijn dochter wil starten met 
wimpelen. Ze wordt volgend 

jaar 11. Mag ze deelnemen?
T Ja, leden mogen wimpelen 

 vanaf 9 jaar.
M Nee, leden mogen pas  wimpelen 

vanaf 12 jaar. 
E Nee, leden mogen pas  wimpelen 

vanaf 16 jaar.

6 Als je kledij loskomt tijdens het 
brengen van een reeks, worden 

hiervoor punten afgetrokken?
I Ja, want dit is geen onvoorziene 

omstandigheid. 

L Nee, want dit is een onvoorziene 
omstandigheid.

7 Hoeveel seconden moet een 
piramide blijven staan?

L 5 seconden
T 7 seconden
E 10 seconden
A 15 seconden

8 Wie mag bij het touwtrekken 
sportschoenen of bottines 

dragen? 
R –16- en +16-meisjes 
N –16-jongens en –16-meisjes
F +16-jongens en +16-meisjes
T –16- en +16-jongens

Het anwoord

Welk woord kan je vormen met de 
acht rode letters die voor jouw 
 antwoorden staan?

Dit proberen we te zijn tijdens een 
sportfeest. Niet alleen door te spor-
ten, maar ook door ons zo te gedra-
gen. Want deelnemen is immers 
 belangrijker dan winnen!

Heb je het woord niet gevonden? 
Ga dan snel naar onze website en lees 
het reglement of vraag het aan een 
van de sportmonitoren!

LL www.klj.be > thema’s > KLJ- 
thema’s > sportwerking >  reglement 
KLJ-sportwerking

1 2 3 4 5 6 7 8

quiz

Bij elk spel of elke wedstrijd horen er regels, dit is 
niet anders voor de sportfeesten. Het reglement kan 
je op de KLJ-website terugvinden. Als je denkt een 
kenner te zijn, los dan volgende vragen op en ont- 
dek hoe goed jij het reglement werkelijk kent.
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sportkalender

❝❝ Aan de 
sportfeesten mee-
doen is zoals naar 
school gaan: de 
eerste keer is het 
niet al te gemak-
kelijk, maar zodra 
je veel vrienden 
 gemaakt hebt, 

doe je niets liever.

Jeroen 
Van Elsacker

KLJ Zoersel

❝❝Mijn sport, 
mijn passie, mijn 

feest. ‘t Is daar dat 
vriendschaps-

banden worden 
opgebouwd 

en onderhouden.

Gilles Vanloffeld
KLJ Oostham
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sportkalender

Oefendagen
 t 19 maart

Oefendag vendelen en wimpelen 
in Vrasene
Oefendag vendelen, wimpelen, 
touwtrekken en dansen in Asse

 t 20 maart
Oefendag dansen in Vrasene

 t 10 april
Oefendag dansen, vendelen en 
 wimpelen in Roeselare

 t 24 april
Oefendag dansen, vendelen en 
wimpelen in Sint-Katelijne-Waver

 t 30 april
Oefendag individueel vendelen 
in Beervelde

Sportfeesten
 t 3 juli

Sportfeest in Lokeren-Heirbrug
Sportfeest in gewest Veurne

 t 10 juli
Sportfeest in gewest Kortrijk- 
Menen

 t 17 juli
Sportfeest in Kluizen 

 t 24 juli
Sportfeest in Belsele
Sportfeest in gewest Ieper

Oefendagen en 
sportfeesten

 t 31 juli
Sportfeest in Haasdonk
Sportfeest in gewest Brugge
Sportfeest in gewest Gistel

 t 7 augustus
Sportfeest in Zandhoven 
Sportfeest in Bazel
Sportfeest in Diepenbeek
Sportfeest in gewest Torhout
Sportfeest in gewest Warav

 t 14 augustus
Sportfeest in Halle
Sportfeest in Waarschoot
Sportfeest in gewest Tielt
Sportfeest in gewest Roeselare

 t 15 augustus
Interregionaal sportfeest 
in Oostham

 t 21 augustus
Regionaal sportfeest in Berlaar
Sportfeest in gewest Poperinge
Sportfeest in gewest Diksmuide
Sportfeest in Wetteren

 t 27 augustus
Regionaal sportfeest in 
Vlaams-Brabant 

 t 28 augustus
Regionaal sportfeest in Zele-Centrum
Sportfeest in Opitter (Jongens) 
Regionaal sportfeest in Ruiselede



De ‘idee sportzomer’ werd samengesteld door: Lara Droessaert (sportmonitor dansen, Vlaams-Brabant), Celine 
 Lefevere (sportmonitor dansen, West-Vlaanderen), Joeri Van den Eeckhout (sportmonitor vendelen, Oost-Vlaanderen), 
Joke Vandaele (sportmonitor wimpelen, West-Vlaanderen), Faye Caluwé (sportmonitor dansen, Antwerpen) en 
Verena Pynaert (stafmedewerker sport)


