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intro

04 het stof van de sportzomer
Blik op de actualiteit van de sportzomer 
en het Landjuweel

06 27ste KLJ Landjuweel
Een schema van minuut tot minuut gaan 
we je niet geven, maar er ging wel al
heel wat denk- en planwerk aan het Land-
juweel-programma vooraf. Wij zijn alvast 
overtuigd, hopelijk doen jullie mee!

10 sportreglement
Niet alleen onze KLJ-afdelingen verande-
ren en  vernieuwen voortdurend, ook onze 
sportmonitoren  houden de sportwerking 
up-to-date en aantrekkelijk. Voor sport-
zomer 2017 willen we graag extra aan-
dacht vragen voor enkele zaken

14 KLJ 90 jaar
KLJ wordt 90 jaar en dat vieren we op
20 augustus. En dat doen we niet alleen! 
Want KLJ’ers zijn op hun best in groep, 
maken het liefst plezier samen en zijn 
 regelrechte feestbeesten. We nodigen 
dan ook alle KLJ’ers uit om met ons mee 
te vieren op ons groots verjaardagsfeest! 
Ben jij of was jij ooit KLJ’er, dan ben ook jij 
van harte welkom. Zondag 20 augustus 
wordt niet alleen een hoogtepunt voor
de KLJ-sportwerking, het wordt ook een 
hoogdag voor alle KLJ-liefhebbers

KLJ 90
KLJ – toen BJB – werd boven de doopvont gehouden 
in 1927. Dit jaar wordt KLJ dus 90 jaar en dat willen 
we vieren! Waar doen we dat beter dan op ons twee-
jaarlijks Landjuweel?! Speciaal voor ons 90-jarig 
bestaan gaven we KLJ Lovendegem – die het Land-
juweel organiseert – de opdracht om extra in te zetten 
op een programma voor niet-sportende afdelingen, 
een uitdaging die ze met beide handen aangrepen. Het 
Landjuweel belooft een topmoment te worden waar 
iedereen, sportend of niet-sportend, jong of oud(er), 
lid of leiding, meisje of jongen, z’n hart kan ophalen 
en een once in a lifetime experience kan opdoen. 
In deze ‘Idee sportzomer’ gaan we niet alleen in op 
het Landjuweel. Ook bij ons doen de eerste stralen 
van het lentezonnetje de sportkriebels weer ontwa-
ken. Dringend tijd om het winterstof van onze sport-
werking te blazen en jullie wegwijs te maken in de 
sportwerking versie 2017. We verklappen jullie alle 
nieuwtjes over de sportwerking en doken nog wat 
cijfers op waarvan je versteld zal staan. 
Wist je bijvoorbeeld dat we met 132 
sportende KLJ-afdelingen zijn in 
Vlaanderen? Lees snel verder en 
ontdek wat ons 90ste verjaardags-
feestje voor jou te bieden heeft!

Isaak

 t VOORZITTER KLJ NATIONAAL
isaak.dieleman@klj.be

Waar
is da 
feestje?

klj wordt 90 jaar en 
dat 

vieren we, samen me
t jou !
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 t CIJFERWERK

het stof van de sportzomer

 t THE BEST OF BOTH WORLDS
De zomer, dat is traditioneel het 
seizoen van kampen en uitstappen 
met KLJ, samen herinneringen 
 maken en het échte jeugdbewegings
gevoel beleven. De zomer, dat is ook 
het seizoen van de vele festivals 
– groot of klein – over het hele land. 
Ondertussen springen ze als padden
stoelen uit de grond. 
Maar wist je dat KLJ zijn eigen eve
nement heeft dat het beste van beide 
combineert? Het Landjuweel, dat 
zijn meer dan 2000 KLJ’ers die samen 
onvergetelijke momenten beleven, 
samen hun tent opslaan en rond een 
kampvuur zingen, samen de tijd 
van hun leven hebben en onvergete
lijke momenten beleven.

Voor een sportende afdeling staat het 
Landjuweel bekend als dé finale van 
twee jaar intens oefenen en sporten. 
De Olympische Spelen in touw
trekken, dansen, piramide bouwen, 
wim pelen en vendelen. 
Niet iedereen komt voor de KLJspor
ten uit zijn tent. Daarom is er nog 
veel meer! Geniet van de festival
sfeer, de uitstapjes, de mensen om 
je heen, de andere activiteiten, het 
kampvuur, het feest, de zomer, de 
camping… En tussen ons gezegd 
en gezwegen: zo’n Landjuweel staat 
bovenaan mijn lijstje met mooiste 
KLJmomenten!

✒✒ Verena Pynaert
Landjuweel-liefhebber

Het Landjuweel: een kamp 
of een festival?

23
maanden voorbereiding  

zijn nodig om een spetterend 
Landjuweel te organiseren. 

3750
meter afsluiting wordt 

 gebruikt om het terrein vorm 
te geven, met het kenmer-

kende vierkante feestterrein 
in het midden.

6
vierkante meter per persoon 
is voorzien om je een comfort-

zone te geven tijdens het 
Landjuweel. 15 hectare om 

 alles te geven, dus!

500
medewerkers zullen stand-by 

staan om je door het feest-
gedruis te loodsen. 

40
uur zal je op de terreinen in 
Lovendegem worden geani-
meerd. Van zingen aan het 

kampvuur tot feesten met de 
beker in de hand.

©
 L

ec
tr
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het stof van de sportzomer

✒❝ Tijdens 
de vorige Land-

juweel-editie zijn 
we met een deel 

van de leiding 
de sfeer komen 

opsnuiven en mee 
komen feesten. 
Dat vonden we 

 superfijn!

Bjorn Kenis
KLJ Balen

 t MIJN GEDACHT
Jonas Van Poelvoorde 
Voorzitter KLJ West-Vlaanderen

 t WEDSTRIJD

Waarom is het 
Landjuweel 
the place to be?
In 2015 ging ik voor de eerste keer naar 
het Landjuweel. Als doorwinterde West- 
Vlaamse KLJ’er dacht ik al veel gezien 
te hebben, maar wat was me dat?! Zo 
verschieten! Ik heb echt mijn ogen uit-
gekeken. Zo’n groot evenement, zoveel 
enthousiaste KLJ’ers, zo’n sfeer… Het werd 
een topweekend om u tegen te zeggen. 
Ik startte mijn Landjuweel-weekend op 
zaterdagavond met lekker eten en een 
gezellig optreden met veel sfeer, zoals 
alleen KLJ’ers die kunnen maken. Het 
hoogtepunt volgde natuurlijk op zondag: 
KLJ-sporten op hoog niveau, randani-
matie van topkwaliteit, een onverbidde-
lijke zon op je smoel, lekker eten, een 
goede organisatie en heel veel KLJ’ers. Dat 
alles zorgt voor magische KLJ-momen-
ten die je alleen op het Landjuweel kan 
beleven. Gelukkig vliegt de tijd en kan 
ik alweer aftellen naar editie 2017. Ik 
zal er zeker zijn! Jij ook?

Gezocht: 
KLJ’ers met 
dj-skills
Het Landjuweel-weekend start 
op vrijdagavond met een groots 
openingsfeest. Daarvoor zijn we 
nog op zoek naar getalenteerde 
KLJ’ers. Ben jij een dj-talent of ken 
je een KLJ’er met een muzikale 
gave? Dan zoeken we jou! Doe 
mee met onze wedstrijd en kom 
plaatjes draaien op hét zomer-
evenement van KLJ.

Stuur nu jouw demo 
Stuur (een link naar) een demo-
fragment van maximum 10 minu-
ten via een privébericht op Face-
book naar ‘KLJ Landjuweel 2017’. 
Doe dit vóór 22 mei.

Online poll
Verzamel zoveel mogelijk likes! 
Wij zorgen voor een online poll, 
jij zorgt voor de stemmen. Stem-
men kan van 29 mei tot 4 juni. De 
winnaars worden bekendgemaakt 
op 9 juni. De twee winnaars mo-
gen een uur lang plaatjes draaien. 
De dj die op de derde plaats ein-
digt, mag een half uur achter de 
draaitafels kruipen. 

Jonas

✒❝Onze afde-
ling heeft het 

Landjuweel geor-
ganiseerd in 2013: 

heel veel werk, 
maar ook heel 

veel plezier. 

Marie 
Van Eeckhoudt

KLJ Merchtem
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27ste KLJ Landjuweel

Vrijdag 18 augustus
Openingsfeest

Loungebar
Spelcarrousel

Camping
Kampvuur

Zaterdag 19 augustus
Adventure day

Pretpark
Reuzenbarbecue

Relaxen aan het strand
Coverband

Zondag 20 augustus
Landjuweel
Sportcompetitie
Escape-game
Animatiedorp

Akker-challenge
Prijsuitreiking

Demonstraties
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27ste KLJ Landjuweel

Jij komt toch ook?

Het Landjuweelweekend in Loven
degem (OostVlaanderen) is toe
gankelijk voor KLJ’ers vanaf 12 jaar. 
Wie tussen 12 en 16 is, kan enkel 
deel nemen aan het weekend indien 
vergezeld door een leidingsteam 
van de afdeling. We rekenen op elk 
leidingsteam om zijn +12’ers en 
+14’ers goed in de gaten te houden. 
Vanaf zondagochtend zijn ook alle 
–12’ers welkom om zich rot te amuse
ren op het  gigantische Landjuweel 
terrein. 

Vrijdag 18 augustus 
Openingsfeest 

We verwelkomen alle leden vanaf 
19 uur. Zet je tent op op de camping 
en maak kennis met je buurman of 
vrouw. Daarna trekken we samen 
de feesttent in. Begin je avond met 

Een schema van minuut tot minuut gaan we je niet 
geven, maar er ging wel al heel wat denk- en planwerk 
aan het Landjuweel-programma vooraf. Wij zijn al-
vast overtuigd, hopelijk doen jullie mee! 

tal van spelletjes en gezellig samen
zijn rond het kampvuur. Voor de 
mensen met een hongerke kan je die 
avond nog een Breydelhambroodje 
krijgen, een lokale specialiteit met 
écht varkensvlees. 

Om 23 uur geven we het sein om 
alle +12’ers en +14’ers naar de slaap
tent te brengen. Vervolgens maken 
we de nodige ruimte vrij om de dans
benen los te gooien. De winnaars 
van de djcontest mogen hier hun 
kunsten tonen en krijgen ons hope
lijk  allemaal op de dansvloer. 

Avondindeling vrijdag
• 19.00 – 21.00 uur 

Onthaal en opzetten camping
• 21.00 – 23.00 uur 

Spelcarrousel en Breydelham
broodje

• 23.00 – 01.30 uur 
Openingsfeest

• 02.00 uur 
Tent in en lichten uit

Lovendegem
landjuweel

➜
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27ste KLJ Landjuweel

Zaterdag 19 augustus 
Adventure day

Om 8 uur staat de zon reeds hoog 
aan de hemel in Lovendegem en is 
het tijd om de nieuwe dag te star
ten. Na een lekker en stevig ontbijt 
 begint iedereen aan zijn programma 
naar keuze. Je kan kiezen uit drie 
dagprogramma’s. 

Dagprogramma 1: Relax
 t Bij mooi weer

Bij mooi weer word je met de groep 
gebracht naar het sport en recreatie
park De Blaarmeersen in Gent. Met 
zijn grote vijver en ontelbare sport 
en recreatiemogelijkheden staat 
dit park garant voor puur plezier. 
Je kan er ook uitermate gezellig 
 vertoeven en luieren op het zalige 
strand en zonnige ligweide. 

 t Bij slecht weer
Bij slecht weer ga je naar de bowling
baan en kan je achteraf nog een ver
frissende duik nemen in het sub
tropisch zwembad Rozebroeken in 
Gent of lekker genieten in de well
nessruimte.

Dagprogramma 2: Active
De bus neemt je mee naar een van 
de grootste pretparken van België: 
Bellewaerde. Het park biedt je plezier 
en avontuur in een natuurlijke om
geving waar jullie als KLJ’ers samen 
onvergetelijke momenten kunnen 
beleven. 

Dagprogramma 3: Extreme
Are you ready for this? Teamadventure 
uit Deinze biedt je een sportieve 
avonturendag aan. Met teambuil
dende activiteiten, zoals lasershoo
ten en een hindernissenparcours, 

dagen we jullie uit. Kan jij alles tot 
een goed einde brengen? 

Verder op de avond
Na een hele dag op verplaatsing te 
zijn geweest, komen we aan het eind 
van de dag weer samen op de Land
juweelterreinen. Voor wie wil, is 
er nu de kans om vlag en wimpel te 
ontrollen of de dansbenen te strek
ken op de oefenterreinen.

Op de camping voorzien we een 
tweede instapmoment voor mensen 
die pas deze avond aankomen. Een
maal  iedereen geïnstalleerd of klaar 
met oefenen is, is het tijd om aan te 
schuiven voor de reuzenbarbecue. 

Na de barbecue ruimen we plaats 
voor een coverband om de sfeer 
erin te houden. Om 23 uur geven we 
opnieuw het sein voor de +12’ers om 
van de grote tent naar hun slaaptent 
te verhuizen. De anderen kunnen 
nog even nagenieten van hun dag in 
de grote tent tot 1 uur. 

Dagindeling zaterdag
• 08.00 – 09.30 uur 

Ontbijten
• 09.30 – 10.00 uur 

Iedereen de bus op
• 10.00 – 17.00 uur 

Dagprogramma naar keuze: 
Relax, Active of Extreme

• 17.00 – 19.00 uur 
Mogelijkheid om te oefenen en 
 onthaal deel 2 op de camping

• 19.00 – 21.00 uur 
Reuzenbarbecue

• 21.00 – 01.00 uur 
Coverband en gezellig samenzijn

• 01.30 uur 
Tent in en lichten uit

Zondag 20 augustus 
Landjuweel

Vroeg uit de veren, want het is tijd 
voor het hoogtepunt van dit Land
juweelweekend. Wie vandaag pas 
aankomt, mist het hoogtepunt niet. 
Hier zal je je beste beentje voorzet
ten in verschillende sport en spel
competities. Heb je geen ervaring 
met de sportdisciplines of heb je 
nog wat tijd over, dan kan je kiezen 
uit tal van andere activiteiten. We 
geven je een greep uit ons aanbod.
 
Activiteiten

 t Escape-game 
Een heus escapegame waarbij je 
wordt opgesloten in een ruimte en 
zo vlug mogelijk de code moet 
 kraken. Ben jij de snelste?

 t Akker-challenge 
Ga de uitdaging aan in de akker 
challenge en bewijs dat je een échte 
KLJ’er bent. De prijzen worden uit
gereikt tijdens het feestprogramma. 

 t Animatiedorp
Leef je uit in ons animatiedorp met 
springkastelen, deathride, klim
muur…
 

 t KLJ-winkel
Breng een bezoek aan de KLJ winkel 
waar allerlei hebbedingen en KLJ
stuff op je wachten.

 t Interessante standjes
Wandel langs de vele interessante 
standjes en shop in het aanbod voor 
jouw afdeling.

 t Eetkraampjes
Vul je hongerige maag aan een van 
de vele pittoreske eetkraampjes.

➜
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27ste KLJ Landjuweel

 t Demonstraties
Kuier wat rond met een drankje in 
de hand, geniet van het zonnetje en 
bewonder de demonstraties.

Dagindeling zondag
• 06.30 – 07.30 uur 

Ontbijten, opruimen camping 
en onthaal Landjuweel

• 08.00 uur 
Opstart van de schiftingen

• 10.00 uur 
Opening animatiedorp, escape
game en akkerchallenge

• 11.00 uur
• Opening van XL KLJwinkel en 

winkelstraat
• 13.00 uur 

Feestprogramma met demon
straties en prijsuitreiking

• 18.00 uur 
De bus op en naar huis

Kostprijs

 t Volledig weekend
Voor een volledig weekend betaal 
je 65 euro. Je wordt verwacht op 
vrijdagavond tussen 19 en 21 uur. 
In deze prijs is inbegrepen:
• Plaats voor je eigen tent op de 

 bewaakte camping (toiletten, 
douches…).

• Breydelhambroodje met een 
drankje op vrijdagavond.

• Animatie in de feesttent op vrij
dagavond. 

• Ontbijt op zaterdagmorgen.
• Eén van de activiteitenprogram

ma’s: Relax, Active of Extreme 
(inclusief vervoer, toegang, lunch
pakket en vieruurtje).

• Barbecue op zaterdagavond met 
aansluitend een optreden.

• Ontbijt op zondagmorgen.

• Toegang tot het 27ste KLJ Land
juweel.

 t Vanaf zaterdagavond
Op zaterdag openen we nogmaals 
het onthaal tussen 18 en 20 uur. Voor 
een verblijf vanaf zaterdagavond 
betaal je 23 euro. In deze prijs is 
 inbegrepen:
• Plaats voor je eigen tent op de 

 bewaakte camping (toiletten, 
douches…).

• Barbecue op zaterdagavond met 
aansluitend een optreden.

• Ontbijt op zondagmorgen.
• Toegang tot het 27ste KLJ Land

juweel.

 t Enkel zondag
Kom je enkel op zondag, dan betaal 
je 3 euro als KLJlid. In deze prijs is  
de toegang tot het 27ste KLJ Land
juweel inbegrepen.

Inschrijven

Inschrijven is verplicht en doe je 
via Walle. Dit kan vanaf 1 april tot 
en met 21 juli. Je schrijft je in als 
 afdeling en geeft per dag door hoe
veel per sonen die dag aankomen. 
Neem je deel aan het sportgedeelte 
op zondag, dan moet je je daarvoor 
ook op voorhand inschrijven.

Kom je met de bus?

Komt je afdeling met de bus naar 
het KLJ Landjuweel in Lovendegem? 
Hou je factuur dan bij en bezorg ze 
vóór 15 september aan KLJ nationaal. 
Je krijgt 50 euro  terugbetaald!

LL www.klj.be
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sportreglement

✒❝ Veiligheid staat 
voorop in onze sport-

werking, dus ook bij het 
 piramide bouwen.
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sportreglement

De highlights 
in sportland

Niet alleen onze KLJ-afdelingen veranderen en 
 vernieuwen voortdurend, ook onze sportmonitoren 
 houden de sportwerking up-to-date en aantrekkelijk. 
Voor sportzomer 2017 willen we graag even extra 
aandacht vragen voor volgende punten. 

Hoe hoog bouw je 
een piramide? 

Veiligheid staat voorop in onze sport
werking, dus ook bij het piramide 
bouwen. Onderstaande regels zijn er 
dan ook om alles zo veilig mogelijk 
te laten verlopen:
• Een piramide mag maximaal 

3,5 personen hoog zijn.
• Vanaf dat een piramide 3 personen 

hoog gaat, moeten er minstens 
20 deelnemers in de piramide 
staan. Daarnaast, los van deze 
20, moeten er nog 2 helpers in 
de ring staan die zorgen voor de 
veiligheid tijdens de opbouw, 
uitvoering en afbouw. In totaal 
staan er bij een piramide van 3 
personen hoog of hoger dus min
stens 22 personen in de ring, 
waarvan minstens 2 niet in de 
 piramide staan, maar letten op 
de veiligheid. 

Hoe hoog is 0,5 persoon? Dat is een 
persoon die niet rechtop staat op 
zijn beide voeten, maar wel bijvoor
beeld op handen en voeten zit, 
 gehurkt staat… 

Tip Ben je op zoek naar inspiratie 
om je eigen piramide te bouwen? 
Dan raden we jou de vernieuwde 
bundel met basistechnieken aan. Je 
vindt hem op de KLJwebsite. Deze 
bundel werd samengesteld en goed
gekeurd door onze deskundige 
sportmonitoren. 

Met hoeveel sta je 
in een korps?

Weten jullie ook niet altijd het juiste 
antwoord op die vraag? De sport
monitoren hebben voor een oplos
sing gezorgd: twee overzichtelijke 
tabellen (zie pagina 12). ➜
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sportreglement

Tabel 1 Met hoeveel wimpeliers sta je in een korps?

Aantal wimpeliers Aantal groepen Aandachtspunten

2 – 11 1 korps Splitsen is niet mogelijk.
12 – 15 1 of 2 korpsen Elk korps moet uit minimaal 4 wimpeliers bestaan.
16 – 23 2 korpsen Elk korps moet uit minimaal 4 wimpeliers bestaan.
24 – 30 2 of 3 korpsen Indien een groep met 3 basiswimpelkorpsen aantreedt, moet er 
  ook een keurwimpelgroep aantreden. Elk korps moet uit mini 
  maal 4 wimpeliers bestaan.
30 – 39 3 korpsen Indien een groep met 3 basiswimpelkorpsen aantreedt, moet er 
  ook een keurwimpelgroep aantreden. Elk korps moet uit mini 
  maal 4 wimpeliers bestaan.
40 – 45 3 of 4 korpsen Indien een groep met 3 of meer basiswimpelkorpsen aantreedt, 
  moet er ook een keurwimpelgroep aantreden. Elk korps moet uit 
  minimaal 4 wimpeliers bestaan.
Vanaf 46 4 korpsen Indien een groep met 3 of meer basiswimpelkorpsen aantreedt, 
  moet er ook een keurwimpelgroep aantreden. Elk korps moet uit 
  minimaal 4 wimpeliers bestaan.

Tabel 2 Met hoeveel vendeliers sta je in een korps?

Aantal vendeliers Aantal groepen Aandachtspunten 

2 – 9 1 korps Splitsen is niet mogelijk.
10 – 18 2 korpsen Elk korps moet uit minimaal 2 vendeliers bestaan.
18 – 25 3 korpsen Indien een groep met 3 gilden aantreedt, dan moet er ook een 
  hoofdgilde aantreden. Elk korps moet uit minimaal 2 vendeliers 
  bestaan.
Vanaf 26 4 korpsen  Indien een groep met 3 gilden aantreedt, dan moet er ook een 
  hoofdgilde aantreden. Elk korps moet uit minimaal 2 vendeliers 
  bestaan.
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 t CIJFERWERK

132
afdelingen namen vorig jaar 
deel aan de sportwerking van 
KLJ. Dat is ongeveer de helft 

van alle afdelingen.

3814
dansers hebben in  sport- 
zomer 2016 ergens op een 

sportfeest het beste van zich-
zelf gegeven in een dans-

reeks.

89
afdelingen nemen deel aan 

de meest populaire KLJ-sport: 
de piramide gemengd.

6
oefensets wimpelen en 

 vendelen zijn er in  omloop 
bij KLJ. Deze kan je kosteloos 
uitlenen om te testen of dat 
wimpelen of vendelen iets 

voor jouw afdeling is.

47
vendelstokken werden na 
 sportzomer 2016 binnen-

gebracht bij KLJ om van de 
hersteldienst te genieten. 

sportreglement

Touwtrekken, ook voor 
gemengde ploegen

Tijdens zomer 2016 kon je het reeds 
in sommige regio’s testen. Vanaf 
 zomer 2017 is het een officiële cate
gorie en wordt het dus aangeboden 
op het Interregionaal Sportfeest en 
Landjuweel. Misschien ook wel op 
de sportfeesten in jouw regio. Vraag 
het na bij de sportmonitoren. 
• Gemengde ploegen treden aan in 

dezelfde categorie als de jongens. 
Er blijft nog steeds een onder
scheid tussen –16 en +16groepen. 
Dat wordt dus: ‘jongens en ge
mengd –16’ of ‘jongens en gemengd 
+16’.

• Een gemengde ploeg is samen
gesteld uit 7 trekkers, waarvan 
maximum 4 jongens. Een coach 
telt niet mee in deze aantallen.

• Een afdeling kan met maximum 
1 gemengde ploeg aantreden per 
leeftijdscategorie.

• Iedere persoon kan slechts deel 
uitmaken van 1 touwtrekploeg, 
over alle categorieën heen. 

Een ‘cruciale oefening’, 
wa’s da?

We stellen je met plezier de nieuwste 
vendelterm in KLJland voor: de 
‘cruciale oefening’. Het omschrijft 
een oefening die cruciaal is voor het 
niveau van de reeks die je vendelt. 
Het bewust niet uitvoeren of niet 
minstens proberen om deze oefening 
uit te voeren, weegt zwaarder door 
in de puntentelling dan de oefening 
wel uitvoeren en er niet helemaal 
in slagen. 

Indien de helft of meer dan de 
helft van een korps een als cruciaal 

aangeduide oefening bewust niet 
correct uitvoert tijdens het brengen 
van de reeks voor de jury, dan wordt 
een ‘tekstuele fout’ aangerekend per 
persoon die deze oefening niet cor
rect uitvoert. Dit in tegenstelling 
tot een tekstuele fout die normaal 
voor een volledig korps telt. 

Een cruciale oefening wordt aan
geduid in elke reeksbeschrijving 
door middel van een vierkant errond.

De parendans, 
vanaf nu voor 2 jaar

Het is niet van de poes, elk jaar al 
die nieuwe reeksen aanleren. Om 
de sportwerking laagdrempelig te 
houden voor elke KLJafdeling, 
 stellen sportmonitoren regelmatig 
de sportwerking in vraag. Daarom 
werd beslist om de parendans niet 
meer elk jaar te vernieuwen. Het 
ene jaar is er een nieuwe parendans, 
het andere jaar een nieuwe bonds
reeks. De kringdans wordt wel nog 
steeds elk jaar vernieuwd. Zo krijg 
je elk jaar twee nieuwe dansen voor
geschoteld, een haalbare uitdaging 
denken wij.

LL Meer info over al deze en andere 
punten vind je in het sportreglement 
op onze website (www.klj.be > 
KLJ-thema’s > sportwerking) of bij 
de sportmonitoren.

➜
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KLJ wordt 90 jaar 
en dat vieren we 
op 20 augustus

En dat doen we niet alleen! Want KLJ’ers zijn op hun best in groep, 
maken het liefst plezier samen en zijn regelrechte feestbeesten. 
We nodigen dan ook alle KLJ’ers uit om met ons mee te vieren op 
ons groots verjaardagsfeest! Ben jij of was jij ooit KLJ’er, dan ben 
ook jij van harte welkom. Zondag 20 augustus wordt niet alleen 
een hoogtepunt voor de KLJ-sportwerking, het wordt ook een hoog- 
dag voor alle KLJ-liefhebbers.
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1927
Boerenbond en Boerinnenbond richten 

de Boerenjeugdbond op

 1965
BJB wordt Katholieke Landelijke Jeugd

1971
Groene Kring wordt opgericht als onderdeel 

van KLJ

1977
Viering 50 jaar KLJ

1994
–12 wordt erkend als leeftijdsgroep binnen KLJ

2002
KLJ viert 75 jaar

2006
Erkenning van 2 nieuwe leeftijdsgroepen: 

–9 (6 tot 9 jaar) en +20 (20 tot 35 jaar)

2008
Een nieuw, fris logo voor KLJ

2011
Update van de missie en visie van KLJ 

2012
Opsplitsing naar 6 leeftijdsgroepen: 

–9, –12, +12, +14, +16 en +20

2017
KLJ wordt 90 jaar!

Een verjaardagsfeest op maat van KLJ’ers
Een uitgebreid animatiedorp met spelen op maat van 
elke KLJ’er, een wandelstraat met interessante partners 
voor elke afdeling, een demonstratie van onze unieke 
sportwerking, de geschiedenis van KLJ in beeld… 
Je vindt het allemaal op ons verjaardagsfeest.

Elke hoofdleiding, elke KLJvrijwilliger, een hele 
hoop exKLJ’ers en KLJ’ers met een verhaal worden 
uitgenodigd op de vipreceptie, waar we samen met 
een natje en een droogje herinneringen ophalen aan 
90 jaar KLJ. 

Maar er is nog meer 
90 jaar al, wordt KLJ gemaakt door en voor KLJ’ers, 
en dus willen we ook jullie verhaal brengen. Bezorg 
ons het bijzondere verhaal van jouw afdeling en 
win een uitnodiging voor de vipreceptie voor jouw 
volledige bestuur! 

Win een uniek aandenken!
 t Heeft jouw afdeling de oudste KLJ-foto?

Duik in het archief van jouw afdeling en ga op zoek 
naar leuke, oude kiekjes en bezorg ze ons.

 t Heeft jouw afdeling de oudste KLJ’er?
Was de mama van de papa van die aangetrouwde 
nonkel ook al lid van KLJ? Ga haar/hem opzoeken en 
laat het ons weten!

 t Hebben jullie het opmerkelijkste KLJ-verhaal?
Waren jullie de eerste jeugdbeweging in het dorp? 
Zijn jullie de alleroudste KLJ van het land? Heeft 
jouw KLJ een zustergroep in het buitenland? Hebben 
jullie een eeuwenoude traditie die geen enkele andere 
afdeling heeft? Zijn jullie naast jeugdbeweging ook 
een erkende koninklijke fanfare? Elke KLJ heeft zijn 
eigen verhaal. Vertel het ons!

Laat het ons weten en schrijf mee aan het 
verhaal van KLJ – voor de afgelopen 90 jaar en 
de volgende 90 jaar! Elke inzending krijgt een 
mooi aandenken. 

LL www.klj.be of landjuweel@klj.be




