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1. Kies één of meerdere KLJ-Sporten die bij je passen 

Sportfeesten zijn er voor iedereen! Willen jullie in groep deelnemen of liever 

individueel? Kiezen jullie een ritmische sport, zoals dansen, of liever een krachtmeting, 

zoals bij het touwtrekken? Je hoeft trouwens geen maanden op voorhand te oefenen 

om te kunnen deelnemen. Er zijn ook sporten die minder voorbereiding vragen, zoals 

touwtrekken of piramide bouwen. KLJ heeft vijf officiële sporten: vendelen, wimpelen, 

piramidebouwen, touwtrekken en dansen. Dat wist je waarschijnlijk al. Maar wist je ook 

dat er in sommige regio’s, naast die vijf sporten, ook loopwedstrijden of volksspelen 

worden georganiseerd tijdens een sportfeest? En wist je dat de vijf KLJ-sporten ook 

nog eens onderverdeeld worden in verschillende reeksen? Lees hieronder verder en 

ontdek er alles over! 

 

 

De 5 KLJ Sporten 

KLJ heeft 5 eigen KLJ-sporten. Op elk sportfeest komen deze sporten aan bod. 
Sommige in competitie, andere worden enkel gedemonstreerd. De 5 sporten zijn: 
dansen, piramide bouwen, touwtrekken, vendelen en wimpelen. In elke sport heb je 
verschillende categorieën en disciplines. En er zijn niet alleen groepsporten, maar je 
hebt ook de kans om individueel deel te nemen. Meer gedetailleerde uitleg daarover 
vind je in het sportreglement op onze website (thema sportwerking – reglementen, 
reeksbeschrijvingen en muziek). Hieronder krijg je wel een eerste kennismaking.  
 

Van het dansen, wimpelen en vendelen bestaan er 18 verschillende reeksen. Een 
reeks is de uitvoering van een discipline (= de KLJ-sport) op muziek of het ritme van 
de tamboer. Reeksen worden regelmatig vernieuwd en zijn steeds gemaakt op 
moderne muziek. Er zijn slechts 2 uitzonderingen op deze regel: het korpsvendelen en 
de individuele vendelreeksen, die uitvoeringen zijn een jarenlange traditie!   
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Samenvatting: 
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1.1. Dansen  

1.1.1. Wat? 

Dansen, is dat niet alleen voor meisjes?  

Nee hoor! Dansen telt verschillende categorieën en verschillende mogelijke 

teamsamenstellingen: jongens en meisjes apart of gemengd. 

 

1.1.2. Welke reeksen zijn er?  

Tijdens een sportfeest heb je de kringdans, parendans, bondsreeks en vrije ritmiek. 

De kringdans is een hedendaagse volksdans, de parendans is ‘zoals de naam doet 

uitschijnen’ voor gemengde groepen en de bondsreeks is van een iets hoger niveau. 

De choreografieën van elke reeks worden regelmatig vernieuwd. De vrije ritmiek is een 

zelfverzonnen dans die op een opgelegd liedje wordt uitgevoerd.  

 

In Antwerpen heb je ook nog de (pre)miniemendans, die zoals de naam het al doet 

vermoeden, enkel voor de preminiemen en miniemen is. Op een vastgelegd liedje 

mogen zij het beste van zichzelf geven met hun eigen choreografie.  

 

1.2. Wimpelen  

1.2.1. Wat? 

Wimpelen is dan weer met die kleine vlaggen?  

Wimpelen doe je inderdaad met een lichtere en kleinere vlag en een stok zonder 

tegengewicht. Tijdens het wimpelen voer je in groep een opgelegde choreografie uit 

op muziek.  

 

1.2.2. Welke reeksen zijn er? 

Naast het basisniveau heb je ook het keurwimpelen, dat snellere en meer ingewikkelde 

oefeningen omvat. Het basisniveau bestaat uit het basiswimpelen basisreeks, de iets 

moeilijkere basiswimpelen muziekreeks en de basiswimpelen vrije reeks waarbij een 

afdeling zelf een choreografie kan maken op een opgelegd liedje. Bij het keurwimpelen 

heb je een muziekreeks en een vrije reeks. Bij de vrije reeks mogen de afdelingen zelf 

het liedje en hun uitvoering kiezen. 

 

1.3. Vendelen  

1.3.1. Wat? 

Dat is met die grote, kleurrijke vlaggen, toch?  

Inderdaad! Om te vendelen heb je een grote vlag en stok met onderaan een lood nodig. 

Dat lood dient als tegengewicht voor de kracht die de vlag ondervindt tijdens het 

vendelen. Elke afdeling heeft haar eigen vlag met haar eigen stiksels of logo op.  
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En knappe KLJ-binken in witte pakken!  

Bij vendelen hoort ook een opgelegde tenue. Zo moet elke KLJ-vendelier een wit 

hemd, een witte broek met rode vendelriem, witte schoenen en sokken dragen.  

1.3.2. Welke reeksen zijn er?  

Eerst en vooral heb je het korps- of groepsvendelen. Daarbij worden de oefeningen 

begeleid door muziek of door een tamboer, dat is iemand die de maat aangeeft op een 

trommel. In het vendelen in groep bestaan er verschillende niveaus. Zo heb je de 

basisniveaus brechts korpsvendelen en gilden muziekreeks en het hogere niveau 

hoofdgilden. Meestal worden de oefeningen opgelegd, maar er zijn ook vrije reeksen 

die je als deelnemende afdeling zelf in elkaar mag steken. Naast het vendelen in een 

korps, kan je ook individueel vendelen (= ind. Vendelen). Vendeliers worden dan op 

basis van leeftijd in categorieën ingedeeld. Elke oudere categorie vraagt meer kennis 

en een betere techniek dan de jongere, zo heb je brechts (12-17 jaar), brabants (18-

21 jaar) en leermeesters (21+). Daarnaast heb je ook dubbel brechts waarin twee 

vendeliers samen vendelen. Het uitvoeren van een individuele reeks gebeurt zonder 

muziek of tamboer. 
 

1.4. Touwtrekken  

1.4.1. Wat? 

Bij touwtrekken nemen twee teams van zes personen, of gemengde teams van zeven 

personen, het tegen elkaar op. Het touw meet ongeveer dertig meter en er wordt 

rekening gehouden met een tijdslimiet waarop de wedstrijd afgelopen is. Samen met 

het piramidebouwen is dit een ideale instap voor een KLJ-afdeling om te proeven van 

een sportfeest. 

 

1.4.2. Tips bij het touwtrekken:  

- Sta met alle deelnemers aan dezelfde kant van het touw. Zo kan je meer kracht 

uitoefenen en recht naar achteren trekken. Wanneer de deelnemers geschrankt 

staan is dit niet het geval.  

- Bij een zacht terrein trekt men best met de zijkant van de schoenen, met de 

neuzen van beide schoenen naar rechts. 

- Op een droog/hard terrein trekt men best met de neus van de schoenen naar  

voor en op de platte zool. 
 

1.5. Piramidebouwen  

1.5.1. Wat? 

Als afdeling maak je een menselijke piramide in de hoogte. Je wordt beoordeeld op 

structuur en stevigheid van de constructie, vlotheid van het opbouwen en natuurlijk 

ook op de originaliteit.  
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1.5.2. Tips bij het piramidebouwen:  

- Zorg voor een kort aantreden. Hierbij mag je geen muziek gebruiken (je kan wel 

zelf iets zingen natuurlijk) 

- De piramide wordt beetje bij beetje (volgens nummering) opgebouwd. De 

persoon die leiding geeft, geeft het commando wanneer de volgende nummers 

hun deel mogen opbouwen. Als de piramide volledig opgebouwd is, telt de 

persoon die leiding geeft 10 seconden af. In die tijd moet de piramide zo stabiel 

mogelijk recht blijven staan. Nadien kan de piramide weer worden afgebouwd, 

ook volgens nummering. 

o Voorbeeld nummering: 

 
- De stevigste personen staan onderaan, zij moeten dan ook de grootste last 

dragen.  

- De opbouw moet vlot verlopen: hoe langer de piramide staat, hoe zwaarder de 

last wordt voor de personen onderaan.  

- Oefen de verschillende onderdelen apart in, zodat niemand onnodig lang met 

een zware last op de schouders of in de rug moet blijven staan. 

- Op iemand anders steunen, doe je best op de schouders of de heupen boven 

de dijbenen, NOOIT in de rug zelf 
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1.6. Volksspelen en Atletiek 

1.6.1. Regioafhankelijk 

Afhankelijk van de regio waarin je zal deelnemen kan je ook deelnemen aan 

randanimatie. Bij de ene regio telt deze randanimatie mee voor de einduitslag, bij de 

andere is er een aparte beker voor te winnen. Hieronder alvast een samenvatting: 

 

Antwerpen: De Antwerpse sportfeesten zijn gekend voor de volksspelen. Per 

leeftijdscategorie krijg je een zomers spel voorgeschoteld waarbij snelheid en 

behendigheid een cruciale rol spelen. Hier spelen de jongens en meisjes apart 

(uitgezonderd preminiemen). In het begin van de zomer krijg je steeds een beschrijving 

van de spelen voor de komende sportfeesten zodat je al eens kan oefenen, maar dat 

is zeker niet noodzakelijk! Het touwtrekken is in Antwerpen onderdeel van de 

volksspelen. Op het einde van de dag worden alle uitslagen van de volksspelen 

opgeteld per geslacht en krijgen de 3 beste afdelingen een beker mee naar huis! 

Verder kan je ook deelnemen aan verschillende atletieknummers, zowel 

aflossingsnummers als langeafstandsnummers. Ook hier wordt op het einde van de 

dag een eindklassement opgemaakt en krijgen de top 3 bij jongens en meisjes een 

beker mee naar huis. Atletiek en volkspelen zijn voor startende afdelingen dé sporten 

waaraan je zeker kan deelnemen, je hoeft hier namelijk niet op voorhand voor te 

oefenen. Ook voor de jongsten zijn dit dé sporten waar zij enorm naar uitkijken! Tijdens 

de loopnummers zijn zowel de deelnemers als het publiek super enthousiast.  

Limburg: In de provincie Limburg gaat er geen atletiek door. Voor de volksspelen kan 

je er wel terecht. Deze gaan meestal alleen door voor de jongsten. Er kunnen geen 

bekers mee gewonnen worden. Dit is er vooral voor de ontspanning. De volksspelen 

worden ook aangepast aan het weer. 

 

Oost-Vlaanderen: Hier kan je deelnemen aan verschillende atletieknummers. Er zijn 

zowel aflossingsnummers als langeafstandsnummers. Alle uitslagen in alle 

atletiekdisciplines worden samengeteld en geven op het einde van het sportfeest een 

ranking. De eerste 3 afdelingen krijgen ook hier een beker mee naar huis. Om deel te 

kunnen nemen aan atletiek heb je een atletiekstempel nodig. Deze kan je afhalen 

vanaf 10u aan de microwagen (neem hiervoor je identiteitskaart en lidkaart mee!) 

Naast de atletiek is er ook het -16 spel. Hierbij kunnen alle -16’ers meedingen naar de 

overwinning in het spel dat door de afdeling gekozen is. Dit kan een 

springkastelenparcours, een raadsel, een parcours met de fiets… zijn 

 

Vlaams-Brabant: In Vlaams-Brabant is er geen atletiek. Volksspelen gaan er wel door 

als randanimatie.  

 

West-Vlaanderen: Elk sportfeest zorgt voor zijn eigen extra spelen naast de officiële 

KLJ-sporten. Dit kan een parcours zijn dat afgelegd dient te worden, een lange afstand 

die gelopen wordt, een estafette…. Deze spelen kunnen jaarlijks en per gewestelijk 

sportfeest veranderen. Sommige gewesten kiezen jaarlijks voor enkele vaste 

activiteiten.  
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1.6.2. Atletiek 

Bij atletiek heb je een opsplitsing in aflossingsnummers en lange 

afstandsnummers. Ook wordt hier een opsplitsing gemaakt in verschillende 

categorieën qua leeftijd: Deze onderverdeling is ook regio afhankelijk.  

 

Oost-Vlaanderen Antwerpen / Interregionaal SF 

• Miniem (13 jaar of jonger) 

• Kadet (14 of 15 jaar) 

• Scholier (16 of 17 jaar) 

• Junior (18 jaar en ouder). 

• Preminiem (11 jaar of jonger) 

• Miniem (12 of 13 jaar) 

• Kadet (14 of 15 jaar) 

• Scholier (16 of 17 jaar) 

• Junior/Senior (18 jaar en ouder) 

 

De leeftijd hierboven is jouw ‘sportleeftijd’ Dit is de leeftijd die je in dat jaar bent of zal 

worden. Enkele voorbeelden: 

• Werd je 16 op 4 mei dan is je sportleeftijd 16 en ben je een scholier.  

• Zal je op 25 oktober van het jaar waarin de sportfeesten doorgaan 14 jaar 

worden dan ben je tijdens de zomer reeds een kadet. Je sportleeftijd is dan 

reeds 14 jaar.  

 

In welke categorie je je bevindt wordt weergegeven aan de hand van een stempel op 

je hand. Deze stempel krijg je op het sportfeest zelf (ofwel aan de ingang ofwel kan je 

deze in de loop van de voormiddag laten zetten aan de microwagen). Om te bepalen 

in welke categorie je zit heb je jouw identiteitskaart en lidkaart nodig. Vergeet deze 

niet, anders kan je niet deelnemen.  

 

Aflossingsnummers: 

Hierbij lopen steeds 4 verschillende KLJ’ers van dezelfde afdeling. Na hun afstand 

geven ze de aflossingsstok door aan de volgende.  

Je kan steeds deelnemen in een oudere categorie indien je lopers van die leeftijd te 

kort komt. Deelnemen in een categorie die voor een jongere leeftijd voorzien is mag 

niet. VB: een miniemen meisjes kan gerust de 4 x 80m kadetten meisjes lopen samen 

met 3 kadetten meisjes van je afdeling omdat er slechts 3 kadetten meisjes aanwezig 

zijn. Een junioren meisje mag echter niet deelnemen aan de 4 x 80m scholieren 

meisjes.  

 

4 x 60: Miniemen meisjes / miniemen jongens / kadetten meisjes / Preminiemen (Enkel 

regio Antwerpen) 

4 x 80: kadetten jongens / scholieren meisjes 

4x 100: Scholieren jongens / junioren meisjes / junioren jongens 

Afdelingskilometer: De afdelingskilometer dient als volgt te worden gelopen:  

- 100 meter: miniem  

- 200 meter: kadet of miniem  

- 300 meter: scholier, kadet of miniem  

- 400 meter: junior, scholier, kadet of miniem 
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De afdelingskilometer kan in Antwerpen vervangen worden door een 

afdelingsvolksspel waarbij je dus samen een volksspel speelt in plaats van samen 

een afstand te lopen. 

 

Lange afstandsnummers: 

Hierbij kunnen oneindig veel personen van je afdeling deelnemen. Zolang ook hier 

opnieuw de leeftijden gerespecteerd worden. Een jonger persoon kan in een oudere 

categorie deelnemen. Maar omgekeerd is dit ook hier niet mogelijk.  

 

300m: miniemen meisjes / Preminiemen (Enkel regio Antwerpen) 

400m: miniemen jongens / kadetten meisjes 

600m: kadetten jongens / scholieren meisjes 

800m: scholieren jongens / junioren meisjes 

1500m: junioren jongens 

 

In bepaalde regio’s werken we met afdelings- / loopnummers.  

- In Antwerpen krijg je bij aankomst op het sportfeest je loopnummer toegewezen 

- In Oost-Vlaanderen krijg je als afdeling een vast loopnummer dat voor de rest 

van je sportende carrière hetzelfde blijft. Vraag jouw loopnummer voor de zomer 

aan via je evenement medewerker, pedagogisch medewerker of bij een 

sportmonitor.  

 

Tips voor atletiek:  

- Oefen op voorhand (bv. tijdens activiteit) al eens op het doorgeven van een 

stokje. 

Zorg ervoor dat je leden niet blijven stilstaan tot ze het stokje vast hebben, maar 

laat ze al stilletjes aan verder lopen. Zo verlies je niet te veel afstand op de 

andere afdelingen. 

- Je kunt op voorhand al afspreken met welke hand je het stokje doorgeeft en 

met welke hand je stokje aanneemt. Bv. Als de loper het stokje met rechts 

doorgeeft, kan de volgende loper het stokje aannemen met links. Zo hinder je 

elkaar het minst. 

- Niet duwen of trekken, ook niet in de bochten. Overtreders worden 

gediskwalificeerd en bij hen/ de afdeling wordt deze aflossing of deze lange 

afstand niet meegeteld.  

- Je hebt een atletiekstempel nodig om te mogen lopen. Zorg dus zeker dat je er 

eentje hebt.  

- Enkel loopschoenen zijn toegestaan (spikes, voetbalschoenen worden niet 

toegelaten) 

- Oost-Vlaanderen: Draag zeker je atletieknummer zodat we jouw prestatie 

kunnen noteren. Als je geen atletieknummer bij hebt word je niet meegerekend.   

- Als je voor de lange afstand gedubbeld wordt dan moet je de wedstrijd verlaten.  

1.6.3. Volksspelen 

Volksspelen worden tijdens het sportfeest in de voormiddag gespeeld, meestal 

afwisselend met de schiftingen voor atletiek. Wanneer jouw afdelingssecretaris de 
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sportfeestinfo voor de zomer ontvangen heeft, is het mogelijk om volksspelen al eens 

op voorhand te oefenen (bv. tijdens kamp of activiteit), maar dit is geen verplichting! 

De uitleg van de spelletjes kan je in daarin terugvinden. 

 

Enkele regels op een rijtje: 

- Gemengd deelnemen is enkel toegelaten bij de preminiemen.  

- Een volksspel moet met 4 deelnemers gespeeld worden. De enige uitzondering 

hierop zijn de preminiemen, zij mogen met een onbeperkt aantal meedoen en 

gemengd.  

- Minstens 1 deelnemer moet een rugnummer dragen. 

- Stempels worden gecontroleerd voor de aanvang van het volksspel. Zorg 

ervoor dat je de juiste stempel hebt anders wordt je ploeg gediskwalificeerd. 

- KLJ’ers van een jongere categorie mogen meedoen bij een hogere categorie. 

(zoals bij atletiek) 

- Tijdens het volksspel blijven KLJ-ers en supporters die niet meedoen aan de 

zijlijn van het spel. Zo kunnen de jury en micropersonen een beter overzicht 

bewaren. Enkel bij het volksspel voor de preminiemen en de miniemen worden 

1 of 2 leiders toegelaten aan de start… 

  



 

 13 
 

2. Ga langs op een oefendag 

2.1. Wat is een oefendag? 

Op de oefendagen kan je terecht voor een reeks groepslessen om de verschillende 

nieuwe sportreeksen van dat jaar aan te leren. De data van de regionale oefendagen 

vind je terug in de kalender op Click of op de KLJ-website. In sommige regio’s gelden 

er beperkingen voor het aantal deelnemers. Dit wordt steeds vermeld op Click bij 

inschrijving. Kom je met jouw afdeling voor het eerst naar een oefendag? Geef dit 

zeker door aan de sportmonitoren, dan voorzien we iemand die jullie mee op sleeptouw 

neemt en wat extra info geeft. 

 

2.2. Wat na de oefendag (reeksbeschrijvingen)? 

Nadien moet je de reeksen zelf onderhouden. Hierbij kan je gebruikmaken van de 

reeksbeschrijvingen die op de KLJ-website staan (thema sportwerking – 

reglementen, reeksbeschrijvingen en muziek). 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 en verdere 

ondersteuning tijdens het aanleren in je afdeling. De sportmonitoren worden niet 

gefilmd (ook zij kunnen fouten maken en uit ervaring leren we dat dit later tegen hen 

gebruikt kan worden – de reeksbeschrijving is het enige juiste middel). Daarnaast kan 

je ook steeds een Vorming op maat aanvragen.  

3. 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 ‘sportmonitor’ over de vloer.  

 

3.1. Sportmonitoren wie zijn dat? 

Sportmonitoren zijn experts ter zake. Al die reeksen komen niet zomaar uit de lucht 

gevallen. Ze worden gemaakt door rasechte sportmonitoren. Elke regio beschikt over 

een eigen team om hun sportwerking mee in goede banen te leiden. Zij helpen bij de 

organisatie van sportfeesten, nemen een taak op als jurylid en helpen plaatselijke 

afdelingen bij het oefenen van de sporten. Zo komen ze met veel plezier een initiatie 

geven in jouw afdeling, bijvoorbeeld als activiteit tijdens het jaar of op kamp. Nadien 

kunnen ze samen met jullie ook de ouders meer info geven over de sportfeesten. Ook 

met al je sportieve vragen kan je bij hen terecht! In de meeste regio’s krijg je zelfs per 

afdeling je eigen peter of meter, je persoonlijke contactpersoon bij de sportmonitoren 

waar je met al je vragen en opmerkingen bij terecht kan. 
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3.2. Een vorming op maat? 

Verder zijn het ook de sportmonitoren die jullie op de oefendagen de nieuwe reeksen 

aanleren en nadien ook langskomen in je afdeling voor een vorming op maat om jullie 

verder te helpen om de reeksen volledig onder de knie te krijgen.  

 

3.3. Hoe aanvragen? 

Deze vorming kan je aanvragen via Click. Onder ‘Vorming’ ga je naar ‘aanvragen 

VOM’.  

Daar klik je op ‘ + Aanvraag VOM indienen’.  

 

 
 

Bij het thema geef je weer voor welke sport je een VOM wil aanvragen.  

Geef bij ‘Opmerkingen en vragen’ weer over welke reeks je uitleg wil. Hier kan je ook 

meedelen of het bijvoorbeeld om een initiatie (kennismaking met wimpelen, vendelen, 

dansen...) gaat in plaats van een specifieke reeks. Ook kan een kennismaking met de 

sportwerking worden aangevraagd. De sportmonitoren komen dan een sportspel 

spelen in je afdeling, dit met een bepaalde leeftijdsgroep naar keuze. Zo kunnen ook 

je leden proeven van het sportgebeuren.  
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4. Schaf de juiste sportkledij en het juiste sportmateriaal 

aan 

Handige tips over materiaal om te vendelen en wimpelen vind je hieronder. Al deze 

info kan je ook terugvinden in het nationaal reglement van de sportwerking, dit kan je 

raadplegen op de KLJ-website. 

 

Veel KLJ-afdelingen onderscheiden zich door een uniek logo of uniform. Voor 

sportende afdelingen die deelnemen aan het vendelen of wimpelen komt daar nog 

eens een eigen vendel- of wimpelvlag bovenop. Niet goedkoop allemaal, maar met 

onderstaande tips vind je zeker de perfecte vlag. 

 

4.1. Een uniform om te sporten 

Voor deelname aan een sportfeest heeft elke afdeling een eigen uniform. Dit uniform 

moet aan enkele regels voldoen.  

 

4.1.1. Uniform voor wimpelen, dansen, touwtrekken en piramide bouwen 

Het uniform voor wimpelen, dansen, touwtrekken en piramide bouwen bestaat 

grotendeels uit dezelfde onderdelen.  

 

- Minimum 1 van volgende herkenningen moet aanwezig zijn op de kledij/in 

het uniform:  

o KLJ-sjaaltje met huidige KLJ-logo of 1 van de voorgaande KLJ-logo’s; 

gedragen op dezelfde manier door de hele groep.  

o Het huidige KLJ-logo of 1 van de voorgaande KLJ-logo’s 

o KLJ-afdelingslogo  

o KLJ-kenteken 

- De groep treedt aan in uniform en voldoet aan de regels rond uniformiteit (zie 

hieronder)  

o Uitzondering:  

▪ Het uniform beperkt zich bij het touwtrekken tot een identiek 

bovenstuk voor de hele groep. Het onderstuk is vrij te kiezen 

(combinatie lange en korte broek mag) 

- Schoenen zijn geen verplicht onderdeel van het uniform. Indien de groep er 

toch voor kiest om aan te treden met schoenen dan dienen deze dezelfde 

hoofdkleur en dezelfde vorm te hebben. Blootsvoets of met schoenen 

deelnemen is evenwaardig. 

o Individuele uitzonderingen: 

▪ bij de piramide zijn schoenen toegestaan omwille van 

veiligheidsredenen. Hiermee wordt geen rekening gehouden bij 

de puntentelling vb de mensen onderaan dragen schoenen, de 

persoon op top draagt er geen. 
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▪ Bij touwtrekken zijn schoenen verplicht. Voor -16 zijn enkel 

sportschoenen toegelaten voor +16 zijn bottinnen ook toegelaten. 

(geen spikes, laarzen…) 

 

4.1.2. Het vendeluniform ziet er anders uit 

Het verplichte uniform voor vendeliers tijdens sportfeesten bestaat uit:  

- Een wit hemd met opgerolde mouwen tot boven de ellenboog;  

- Een witte lange broek;  

- Witte kousen;  

- Schoenen met als hoofdkleur wit, kleuraccenten zijn toegestaan, alle leden 

van de groep dragen dezelfde vorm schoenen. De schoenen hoeven niet van 

hetzelfde model of merk te zijn;  

- Een rode vendelgordel: een band van 13 cm breed, met twee afhangende 

stroken van respectievelijk 32 en 38,5 centimeter (lang onder kort). De strook 

wordt links gedragen, met de afhangende punt naar achter;  

- Vendelkenteken op de linkermouw en KLJ-kenteken op de linkerborst.  

- Een KLJ-sjaaltje met het huidige KLJ KLJ-logo of 1 van de voorgaande KLJ-

logo’s is toegestaan.  

 

Het verplichte uniform voor tamboers tijdens sportfeesten is hetzelfde als de 

vendeliers. De tamboers dragen echter een groene gordel. Deze gordels zijn te 

verkrijgen in de KLJ-webshop.  

 

4.1.3. Uniformiteit in groep 

Als groep treed je steeds uniform aan. Dit wil niet zeggen dat je een eigen uniform 

moet hebben, maar wel dat je aan onderstaande regels rond uniformiteit moet 

voldoen. Onderstaande regels zijn de absolute basis. De eigenheid van de sport vraagt 

soms verdere regels, deze vind je terug in het sportreglement.  

 

- Voor het bovenstuk is het voldoende om allemaal in eenzelfde kleur en type 

kledingstuk aan te treden. Dan ben je uniform als groep. bv allemaal lichtgroene 

polo of allemaal donkergroene T-shirt 

- Voor het onderstuk is eenzelfde hoofdkleur, eenzelfde lengte en een zelfde 

type van kledingstuk voldoende om uniform als groep aan te treden. bv blauwe, 

lange kostuumbroek of een korte, zwarte jeans, of een gele rok tot op de knie.  

- Kleurverschil in kledij door het te veel wassen, is geen reden om punten in 

mindering te brengen.  

- Opdruk op kledingstukken is toegelaten, maar niet noodzakelijk. Indien de 

afdeling kiest voor een opdruk dan is deze steeds eigen aan de afdeling. 

Verschillen in opdruk zijn enkel toegestaan indien de filosofie en boodschap 

gemeenschappelijk zijn. Sponsoring of reclame boodschappen zijn toegelaten 

volgens de richtlijnen. (zie het sportreglement) 
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- Schoenen zijn enkel verplicht bij het vendelen en touwtrekken, dit vanuit een 

veiligheidsstandpunt. Voor andere sporten is het niet verplicht maar als je 

ervoor kiest, volg je wel de regels rond uniform bij die sport.  

- Haartooi hoort bij de eigenheid van een persoon, hier mag niet op gequoteerd 

worden. De haartooi mag echter geen invloed hebben op de tekstuele uitvoering 

van de reeks.  

- Zichtbare juwelen aan handen, armen en hals zijn niet toegestaan.  

- Aan het uniform kan een accessoire toegevoegd worden, indien hier bewust 

voor gekozen wordt. Dit kan voor de gehele groep of een specifiek deel van de 

groep. Bv zonnebril, hoedje,…  

- Bij gemengde groepen kan het uniform verschillen per geslacht. Alle 

deelnemers van hetzelfde geslacht dienen hetzelfde uniform te dragen. Het 

geslacht kan verwijzen naar het biologisch geslacht van een persoon of naar de 

rol die een persoon opneemt in een reeks. Je kiest als afdeling voor 1 optie: 

ofwel draagt iedereen het uniform volgens biologisch geslacht, ofwel draagt 

iedereen het uniform volgens rol in de reeks.  

 

4.2. De vendel- of wimpelvlag 

Heb je nog geen vlaggen, maar wil je er wel? Of zijn je oude vlaggen aan vervanging 

toe? Denk dan eerst na over het ontwerp. Welke symboliek wil je in je vlaggen steken? 

Denk daarbij bijvoorbeeld aan aangepaste KLJ-logo’s. Let wel op, commerciële items 

zoals logo’s van sponsors zijn niet toegelaten! Zorg voor een ontwerp dat zowel voor 

vendel- als wimpelvlaggen gebruikt kan worden. Dat komt de herkenbaarheid van 

jouw afdeling ten goede. 

 

4.2.1. Moet ik de vlaggen zelf maken of kan ik daarvoor bij iemand 

terecht?  

Je kan je vlaggen laten maken. Producenten die ervaring hebben met KLJ-

sportvlaggen zijn: Cuelenaere (Sint-Laureins), Waelkens (Oostrozebeke) en Herva 

(Olen). Wil je toch niet al te veel geld uitgeven? Dan kan je de vlaggen ook zelf maken. 

Dat vraagt wel wat voorbereiding. Vendelvlaggen zijn bijvoorbeeld 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. 

 

4.2.2. Oké, maar hoe groot zijn zo’n vlaggen nu eigenlijk?  

Een wimpelvlag meet minimum 100 cm op 100 cm, lussen niet meegerekend. De 

lichte stok is op zijn beurt ongeveer 125 cm lang. Ook mag de wimpelstok niet voorzien 

zijn van een tegengewicht. Een vendelvlag is groter en meet minimum 160 cm op 

180 cm, maar is ideaal 180 cm op 200 cm. Ook hier rekenen we de lussen niet mee. 

Aan de vendelstok, die ongeveer 245 cm lang is, zit wel een loden tegengewicht.  
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4.2.3. Laat ik de vlag best bedrukken of stikken?  

Als je een eenvoudig ontwerp hebt, kan je de vlag laten stikken. Denk er wel aan 

dat stikken veel handwerk vraagt en dus duur is. Bovendien zorgt veel borduurwerk 

voor extra gewicht op de stof. Gebruik je echter veel kleuren of veel verschillende 

vormen in je logo, dan is bedrukken een betere optie. Een producent drukt steeds op 

witte stof. Beslis vooraf of je enkel- of dubbelzijdig wilt bedrukken. Zodra de vlaggen 

klaar zijn, kan je dat niet meer veranderen. 

 

4.2.4. Welke stof moet ik gebruiken?  

Er zijn veel stofsoorten en ze hebben elk hun eigenschappen. Hoe sterker de stof, hoe 

langer deze zal meegaan, maar de bewegingen zullen minder soepel zijn en de vlag 

zal zwaarder aanvoelen. Geef dus zeker je specifieke voorkeuren mee als je een stof 

bestelt. Je kan ook altijd een staaltje vragen 

 

4.2.5. De vlag hebben we, nu de stok nog. Welke moet ik gebruiken?  

Voor vendelvlaggen is er weinig keuze. KLJ biedt de stokken aan via haar website. 

Iedere vendelstok is uniek en wordt op maat samengesteld. Hij bestaat wel altijd uit 

twee delen en een tegengewicht onderaan. Als je nog een tegengewicht hebt van 

een gebroken stok, dan kan je deze via KLJ laten maken tegen een goedkoper tarief 

(indienen via je Pedagogisch medewerker in de maand september). Zelf loden en 

stokken combineren, wordt afgeraden. Vaak is het eindresultaat niet veilig!  

 

Wimpelen gebeurt met een lichte stok van ongeveer 125 cm lang. De wimpelstok 

mag niet voorzien zijn van een tegengewicht. Deze stokken worden vooral uit 

bamboestokken gemaakt. Deze kan je kopen in iedere hobby- en tuinwinkel. Meestal 

moet je de stokken nog op de juiste lengte zagen. Bovendien voelt niet elke wimpelstok 

hetzelfde aan. Je moet zelf aanvoelen of je het liefst wimpelt met een dikke of dunne 

stok. 
 

4.2.6. Je bent helemaal overtuigd. Alleen, het is toch duurder dan je had 

gedacht…  

Jouw regio beschikt ook over een oefenset. Deze kan je aanvragen via je pedagogisch 

medewerker. Deze set bestaat uit 10 neutrale vendel- of wimpelvlaggen. Ben je nog 

niet helemaal zeker of het wimpelen of vendelen iets voor je afdeling is, leen deze set 

dan even uit. Hiermee kan je oefenen in je afdeling en zo dus kennis maken met de 

sporten. Ben je helemaal overtuigd, dan kan je alsnog je eigen vlaggen aankopen.  

 

Het is misschien ook mogelijk om een groepsaankoop te organiseren. Zo kan je 

mogelijks de kosten drukken. Vraag aan je pedagogisch medewerker of er nog 

afdelingen bij jou in de buurt zijn die nieuwe vlaggen willen aankopen. Stap vervolgens 

samen naar een producent en probeer een korting te krijgen. Hoe groter je bestelling, 

hoe groter de korting.  
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4.2.7. Richt een bovenlokale groep op  

Jouw afdeling wimpelt of vendelt niet, maar jij wil het wel héél graag doen? Of, wil je 

afdeling beginnen met een nieuwe discipline zoals hoofdgilde of keurwimpelen? 

Misschien kan je dan een bovenlokale groep oprichten. Zo’n groep bestaat uit 

KLJ’ers afkomstig uit twee of meerdere afdelingen. Als je aanvraag goedgekeurd 

wordt, ben je erkend als een officieel korps en kan je deelnemen aan sportfeesten. Het 

voordeel van zo’n bovenlokale groep is dat je de kosten kan spreiden. Zo kan je de 

totale kost delen door het aantal afdelingen of door het aantal deelnemers per afdeling. 

Belangrijk is wel dat je vlaggen een neutraal ontwerp hebben. Daardoor kan je ze 

blijven gebruiken als er afdelingen bijkomen of afvallen.  

 

4.2.8. Je vlag onderhouden  

Nu je nieuwe vlaggen hebt, moet je ze ook goed onderhouden. Rol ze telkens op zodat 

ze nergens aan blijven haken. Gebruik de vlaggen ook niet als dekentje, zo vermijd je 

grasvlekken op het doek. En tot slot: was ze met de hand en gebruik vooral lauw 

water. Laat de vlaggen vervolgens goed uitdrogen, anders gaan ze schimmelen. 

 

5. Informeer ouders over de sportwerking 

Soms horen ouders het in Keulen donderen als je het over de sportwerking hebt. Dan 

is een infoavond bijvoorbeeld een goed idee. Leg ouders uit wat de sportfeesten 

precies 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 evenementmedewerker of 

toegewezen sportmonitor die helpt je graag! 
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6. Een sportfeest: wat? 

6.1.  Wat is een sportfeest? 

Dat het op een zondag plaats vindt, dat wist je misschien al. Maar wat is zo’n sportfeest 

nu echt? Je kan de dag opdelen in 2 stukken: de voormiddag met schiftingen voor 

jury en de namiddag met prijsuitreiking en demonstraties voor publiek. Enkel in 

West-Vlaanderen bestaat een sportfeest enkel uit een namiddaggebeuren. Hierin 

worden de schiftingen onmiddellijk voor de jury en het publiek gedaan. Aansluitend 

vinden geen demonstraties plaats.  

Tussendoor is er ook nog randanimatie, drank- & eettentjes en natuurlijk heel veel 

andere KLJ’ers om te ontmoeten. Een sportfeest wordt georganiseerd door een KLJ-

regio (of meerdere KLJ-regio's bij het interregionaal sportfeest), KLJ-gewest of KLJ-

afdeling. Je kan ze dus vinden over het hele land.  

 

Wanneer je afdeling de eerste keer deelneemt aan het sportfeest, worden jullie 

bijgestaan door een sportmonitor. Hij/zij helpt jullie doorheen de drukte in de 

voormiddag en geeft uitleg bij al jullie vragen! 

 

6.1.1. Het landjuweel, een specialleke: 

Sportfeesten worden hoofdzakelijk georganiseerd door een afdeling uit je regio. Maar 

eens om de 2 jaar gebeurt er iets speciaals. Dan organiseert KLJ in samenwerking 

met een afdeling het Landjuweel, het hoogtepunt van 2 jaar sportwerking. Op dit 

reuze-sportfeest komen alle afdelingen uit heel het land samen om zich te meten in 

de 5 KLJ-sporten. Maar het is veel meer dan dat! Er is een gigantisch animatiedorp 

voor groot en klein, er is een reuze-bezinningsmoment, de KLJ-winkel komt tot leven 

en duizenden andere dingen. Sportend of niet sportend, dat moet je meemaken! De 

plaatselijke afdeling maakt er een heel weekend van, met leuke activiteiten, een echte 

KLJ-fuif, een heuse camping en op zondag natuurlijk de grote finale van twee jaar 

sportwerking! 

Het landjuweel reist over de verschillende regio’s heen in een vaste cyclus:  

- 2017: Oost-Vlaanderen (Lovendegem) 

- 2019: Antwerpen (Reet) 

- 2021: West-Vlaanderen (Lichtervelde) 

- 2023: Vlaams-Brabant 

- 2025: Limburg 

- 2027: Oost-Vlaanderen 

 

6.1.2. Het interregionaal sportfeest 

Nog een specialleke in het rijtje! Dit interregionaal sportfeest wordt georganiseerd door 

de regio’s Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant en vindt plaats op 15 

augustus. Het IRSF heeft ook een vaste cyclus: 

• 2019: Limburg 

• 2020: Antwerpen 
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• 2021: Vlaams-Brabant 

• 2022: Limburg 

 

6.2. Waarom zou ik deelnemen aan een sportfeest? 

 

De sfeer op een sportfeest is uniek. KLJ’ers ontmoeten elkaar op deze sportfeesten 

tijdens de zomermaanden. Je leert andere afdelingen en KLJ’ers kennen en bovendien 

is het een groepsbindende activiteit voor je volledige afdeling. Samen strijden en elkaar 

aanmoedigen in de verschillende sporten versterkt dit groepsgevoel.  

6.3. Wat neem ik mee naar een sportfeest? 

Afhankelijk van de sporten waaraan je deelneemt heb je verschillend materiaal nodig. 

Daarnaast zijn er ook een aantal standaard zaken die je best op zak hebt.  

 

Per afdeling: 

- Wimpel- en / of vendelvlaggen 

- Een grote plastiek om met z’n allen op te zitten en alle rugzakken op te kunnen 

verzamelen. (n.v.t. voor West-Vlaanderen) 

o Naar eigen keuze kan je een partytentje voorzien tegen de regen/zon 

- Verzekeringspapieren van KLJ. Voor mocht je een ongelukje hebben.  

- Neem zeker je ledenlijst afgeprint mee als reserve 

- Optioneel: 

o Een radio om indien nodig nog eens een reeks te kunnen oefenen op 

een plaats waar je niemand stoort (ver genoeg van de ringen) 

o Voorbereiding van de piramide. Als je deelneemt aan deze sport is het 

handig een voorbereiding bij te hebben van wie juist waar zal staan in de 

piramide.  

 

Per lid:  

- Geld voor de inkom van het sportfeest (ongeveer €1) 

- Lidkaarten + identiteitskaart (indien +12) 

- Je KLJ-uniform (afdelings T-shirt / short / rok / KLJ-sjaaltje / vendeluniform voor 

het vendelen / …) 

- Sportschoenen voor touwtrekken en atletiek  

- Bespreek met je afdeling of jullie deelnemen aan de reeksen op schoenen, 

kousen, blote voeten – let op je volledige afdeling dient per reeks hetzelfde te 

zijn)  

- Lunchpakket / zakcentje (er is ook eten en drinken verkrijgbaar op het 

sportfeest) 

- Optioneel maar in sommige gevallen handig 

o Zonnecrème / pet / zonnebril 

o Regenjas / paraplu 

o Voldoende water 

o Reserve kledij 
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6.4. Wat doe ik bij aankomst op een sportfeest? 

Begeef je met je afdeling naar de inkom van het terrein, daar betaal je aan de 

organiserende afdeling inkom per persoon (meestal € 1). Begeef je daarna met de 

ganse groep naar je plaatsje rond het feestterrein. 

 

Één of twee verantwoordelijke(n) melden je afdeling aan aan de microwagen op 

het sportfeestterrein (meestal is dit de trailer/laadruimte van een vrachtwagen). Daar 

krijg je meer info over het sportfeest zelf.  
 

• Infoboekje met plan van het terrein, info over de organiserende afdeling… 

• Uurschema (= schema waarop weergegeven staat wanneer je in welke ring 

moet aantreden) voor de groepsnummers (meestal kreeg je deze ook via mail 

toegestuurd in de week voor het sportfeest) 

 

Specifiek per regio: 

- Antwerpen: Je krijgt hier ook je afdelingsnummer. Dit nummer bepaalt 

waarmee je de dag zal starten (atletiek / volksspelen / demonstreren). Indien je 

deelneemt aan atletiek en volksspelen krijg je ook een zak met rugnummers. 

Dien deze na het sportfeest terug ordelijk in, zo krijg je op het eind van de zomer 

je volledige waarborg terug. Aan de inkom van het sportfeest krijg je onmiddellijk 

een atletiekstempel. Hou je lidkaart en identiteitskaart dus klaar bij aankomst 

zodat dit vlot kan verlopen.  

Aanvangsuur: 9u 

- Limburg: geen extra info.  

Aanvangsuur: 9u 

- Oost-Vlaanderen: Je geeft bij aankomst je ingevulde atletiekformulier af aan 

de microwagen. Dit formulier krijg je toegestuurd in de digitale 

sportfeestzending in de maand mei. Hierop vul je aan welke atletiek- en 

touwtrekdisciplines je zal deelnemen. Dit formulier is definitief, je kan doorheen 

de dag niet extra inschrijven voor loop- of touwtreknummers.  

Aanvangsuur: 8u! 

- Vlaams-Brabant: geen extra info 

Aanvangsuur: 10u 

- West-Vlaanderen: geen extra info.  

Aanvangsuur afhankelijk per sportfeest en wordt je meegedeeld met de info die 

de organiserende afdeling je zal bezorgen.  

 

6.5. Deelnemen aan de verschillende disciplines – 

aandachtspunten 

6.5.1. Aan en aftreden in de ring 

Voordat je aan een reeks kan beginnen dien je aan te treden in de ring (= een vierkant 

of rechthoekig afgebakend terrein waarin je je reeks demonstreert.). Eigenlijk wil dit 
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zeggen dat je op een toffe en originele manier op je plaatsen gaat staan om te 

kunnen starten met de reeks die je zal brengen.  

 

Maar hoe? 

- Je gaat naast de jurytafel klaar staan met je groep (dit kan aan 1 zijde of aan 

beide zijden – dit naargelang de manier waarop je de reeks zal brengen) 

o Je kan aantreden op muziek / op trommel … 

▪ Indien op muziek (kort en krachtig / geen volledig lied!): Een 

persoon uit de groep (meestal leiding) geeft de cd/USB met het 

opstapmuziekje af aan de jury en vermeld welke nummer ze 

moeten starten. Daarna keer je terug naar je plaats.  

- Als je groep klaar is geef je een teken aan de jury. Zij zullen je laten weten of 

je kan starten.  

- Jullie betreden het veld – dit gebeurt best vlot en duurt niet te lang 

- Wanneer het muziekje afgelopen is of jullie op de juiste plek staan kan je door 

middel van commando in de juiste positie gaan staan. (bijvoorbeeld roepen: 

in houding! 1, 2, 3…) 

- Vergeet je na of net voor het klaarzetten ook niet aan te melden aan de 

jurytafel. 1 of 2 personen lopen op een ‘deftige’ / ‘gestructureerde’ manier naar 

de jurytafel en melden de afdeling aan. Geef mee welke afdeling je bent en voor 

welke reeks je je komt aanmelden. (bv: ’ KLJ … meldt zich aan voor de … en 

wij wensen u veel kijkplezier. ’’). Keer hierna terug naar je plaats en zet je in de 

beginhouding.  

- Als iedereen de juiste houding aangenomen heeft zal de muziek starten.  

- Wanneer de demonstratie afgelopen is blijf je staan zoals de dans eindigt. 

Opnieuw gaan jullie onder commando in de beginhouding van jullie 

aftreding staan.  

- Vergeet jullie hierna niet af te melden aan de jurytafel. (vb: ’’ KLJ … meldt zich 

af voor de … en wij wensen u nog een prettige dag. ‘’). Daarna gaan deze 

personen terug op hun plaats staan.  

- Nu kunnen jullie aftreden (indien op muziek zal de jury deze starten). Je doet 

dit tot iedereen uit de ring is.  

- (indien op muziek: vergeet je CD/USB niet af te halen aan de jurytafel) 

 

TIP: Maak één rugzak met alle ‘kostbare spullen’ in zoals portemonnees, gsm’s, … die 

je overal mee naartoe neemt. De rest van je spullen blijven op je plastiek staan bij je 

plaats rond het feestterrein. 

 

6.6. Hoe krijgen wij punten? 

6.6.1. De Jurystaat 

De score voor eenzelfde discipline worden gegeven aan de hand van een vast 

sjabloon. Dit sjabloon noemen me in KLJ-land een Jurystaat. (voorbeelden zijn te 

vinden achteraan het sportreglement op de website) 
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Op de voorkant van deze jurystaat vind je verschillende onderdelen waarop punten 

gegeven worden (aantreden, tekstuele uitvoering, afwerking, groepsgeheel, beleving, 

houding en voorkomen, aftreden …). Op elk van deze onderdelen krijg je een score. 

De optelsom geeft jou dan een totaalscore. Deze score wordt dan gebruikt voor de 

einduitslag. Aan de rechterzijde zie je aan een rangnummer staan. Deze nummer geeft 

aan welk onderdeel als het belangrijkste wordt gezien. Stel dat 2 afdelingen dezelfde 

totaalscore hebben. Dan wordt op basis van de score die op het onderdeel met rang 1 

gegeven wordt beslist wie het hoogste zal eindigen in de totaaluitslag. Hebben ze daar 

dezelfde score wordt gekeken naar rang 2 enzoverder.  

In het vakje bemerking van de jury kan de jury opmerkingen aanvullen. Ook op 

de achterkant van de jurystaat is extra ruimte voorzien. We verwachten dat de jury 

meegeeft welke tekstuele fouten (fout in de reeks die je brengt) je gemaakt hebt. Zo 

kan je deze verbeteren ten opzichte van de volgende keer.  

 

Op de achterzijde van de jurystaat vind je ook nog enkele extra aandachtspunten 

voor de jury. Kort zijn dit enkele belangrijke zaken uit het regelement die daar 

opgesomd staan. 

 

6.6.2. Jureren 

We spreken steeds over jury die jouw afdeling punten zal geven. Deze jury moeten we 

natuurlijk ergens vandaag halen. In vele regio’s wordt aan de afdelingen zelf gevraag 

om op 1 sportfeest tijdens de zomer niet deel te nemen maar te jureren. Zo 

kunnen we ervoor zorgen dat we alle sportfeesten van voldoende juryleden kunnen 

voorzien.  

 

In aanloop van de zomer krijg je te horen op welk sportfeest je verwacht wordt te 

jureren. Je geeft vooraf door wanneer het voor jullie afdeling lukt om deel te 

nemen / te jureren. Op basis daarvan wordt een schema opgesteld voor de volledige 

zomer.  

Een aantal weken voor het sportfeest wordt aan je afdeling gevraagd om de jurylijst 

aan te vullen. Hierbij kijk je wat jullie zouden kunnen jureren en hoeveel juryleden jullie 

zouden kunnen leveren en voor welke reeksen.  

 

Juryleden spreken een uurtje voor aanvang van het sportfeest af op het 

sportfeestterrein. Daar krijgen ze een ontbijt aangeboden en krijgen ze een 

jurybriefing. Op deze briefing worden de belangrijkste punten nog eens onder de 

aandacht gebracht.  

 

Op het regionaal sportfeest zit dit nog net iets anders. Dit is het sportfeest in je regio 

waaraan alle afdelingen van je regio kunnen deelnemen. Hier hebben we dus geen 

afdeling over om te jureren. Voor dit sportfeest gaan we op zoek naar jury uit een 

andere regio of spreken we sportmonitoren of vrijwilligers uit de eigen of een 

andere regio aan om te komen jureren.  

Zo hebben de regio’s Oost-Vlaanderen en Antwerpen de afspraak om met enkele 

afdelingen op elkaars regionaal sportfeest te gaan jureren. Deze regionale 
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sportfeesten liggen dan uiteraard nooit op dezelfde zondag. Het regionaal sportfeest 

van West-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant omvat dan weer jury die bestaan 

uit sportmonitoren van de eigen regio + vrijwilligers die de reeks reeds kennen of willen 

aanleren.  

 

7. 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. Verder 

registreer je je in Click best reeds als sportende afdeling (Je afdeling is een 

sportende afdeling als je deelneemt aan minstens 1 sport/discipline op minimaal 1 

sportfeest). Vergeet daarbij ook niet iemand van je bestuur aan te duiden als 

sport(feest)verantwoordelijke. Deze persoon ontvangt dan alle nodige info in 

verband met de sportwerking.  
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Heel veel info: maar hoe begin ik er nu aan? 
 

Neem bij interesse in de sportwerking als eerste contact op met je pedagogisch 

medewerker of met de evenementmedewerker van je regio. Zij begeleiden jou en 

voorzien voor jou een sportmonitor als peter of meter van je afdeling. Samen helpen 

ze jou en je afdeling op weg en staan ze klaar voor al je vragen.  

 

 

 

Evenementmedewerkers: 

 

Evenementmedewerker Regio’s  Contactgegevens 

Kirsten De Clercq West-Vlaanderen 

Oost-Vlaanderen 

Kirsten.declercq@klj.be 

0498 18 51 15 

Elien Van Eetvelde Antwerpen Elien.vaneetvelde@klj.be 

0470 38 44 69 

Carolien Lauwers Limburg Carolien.lauwers@klj.be 

0494 45 34 40 

Nelle Van der Meiren Vlaams- Brabant Nelle.vandermeiren@klj.be 

0498 78 84 19 
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