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Inleiding
Van 19 tot en met 27 september 2015 vond de 27ste editie plaats van de ‘Vlaamse veldloopweek voor scholen’.
Opnieuw werd de kaap van de 200.000 deelnemers ruim overschreden. Ondanks de minder goede weersomstandigheden, waardoor 12 veldlopen afgelast werden, konden wij rekenen op 231.811 jongens en meisjes die deelnamen aan
de 287 veldlopen die in Vlaanderen georganiseerd werden.
Voor het ogenblik participeert 70 % van de scholen en 90 % van de gemeenten aan dit gemeenschappelijk initiatief
van de Stichting Vlaamse Schoolsport en Sport Vlaanderen in nauwe samenwerking met de gemeentebesturen, het
Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid en de Vlaamse Atletiekliga.
Het succes van dit evenement is op de eerste plaats toe te schrijven aan de goede samenwerking tussen de verschillende partners en aan de enthousiaste, geëngageerde inzet van de talrijke directies, schoolsportgangmakers, medewerkers, gemeentelijke sportdiensten en atletiekclubs.
Ook de steun van het ‘Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties’ heeft in belangrijke mate bijgedragen tot het
slagen van dit project.

28ste editie
De achtentwintigste editie vindt plaats van 24 september tot en met 2 oktober 2016. In deze veldloopweek, die
twee weekends telt, wordt woensdag 28 september uitgeroepen tot hoogdag en startdatum van het ‘Vlaams schoolsportjaar 2016 – 2017’.

© Nadia VERHOFT

De meter van deze 28ste editie is niemand minder dan Tia Hellebaut.
De “Vlaamse veldloopweek voor scholen” is voor mij een beetje nostalgie. Ik weet niet of het bijna 30
jaar geleden onder die naam gekend was, maar voor mij was de scholenveldloop mijn allereerste kennismaking met atletiek. De scholenveldloop heeft ervoor gezorgd dat ik de weg naar de atletiekclub heb
gevonden. Heel enthousiast kwam ik als 11-jarige thuis na mijn eerste loopje met de melding dat ik graag
atletiek wilde gaan doen. Na een beetje zoekwerk van mijn ouders kwam ik terecht bij AAC, het huidige
BRABO. Al snel bleek dat mijn talent niet bij het veldlopen lag, maar vooral bij de springnummers.
Ik heb meer bereikt dan wat ik ooit heb durven dromen: Europese kampioene in 2006, Europese
indoorkampioene hoogspringen in 2007, wereldkampioene vijfkamp in 2007 en Olympisch kampioene
hoogspringen in 2008. Ik kan terugkijken op een hele mooie carrière, maar ook op een fantastisch fijne
tijd in de atletiek.
Ook nu blijf ik gepassioneerd door de sport en geef ik lezingen aan bedrijven en hoop ik in de ideale
wereld alle kinderen fit te krijgen. Als mama van 3 kinderen (7, 5 en 2 jaar) hoop ik alle Vlaamse kinderen aan het bewegen te krijgen. Onlangs heb ik mee mijn schouders gezet onder het initiatief “one
mile a day”, een project dat komt overgewaaid van Schotland, waar elk kind in de lagere school elke
schooldag een mijl loopt. Kinderen plezier laten beleven aan sport en fitter laten worden lijkt in deze
tijd een grote uitdaging te zijn waar ik me voor 200% wil inzetten. Meer info hierover op www.onemileaday.be .

Dit jaar zal de Limburgse gemeente Herk-de-Stad gastheer zijn als pilootgemeente en werd Tia Hellebaut bereid
gevonden om het meterschap op zich te nemen.
De uitdaging voor de toekomst is om de scholen en leerlingen te blijven motiveren om aan deze veldloopweek deel
te nemen.
Hiervoor worden drie actiepunten vooropgesteld:
- kwaliteitsbewaking met de focus op ‘een veilige start’,
- een degelijke voorbereiding in de school en
- aandacht voor leerlingen met een beperking.
De nadruk ligt hierbij vooral op de kwaliteitsbewaking. Uit een enquête naar de deelnemende scholen, blijkt dat ongeveer 90 % van de scholen tevreden is over de praktische organisatie. 10 % van de scholen hebben een of meerdere
opmerkingen. Dit betekent dat er globaal goed gewerkt wordt.
Als organisatoren moeten wij echter oog hebben voor de eventuele opmerkingen van de deelnemers, van de scholen.
Een goede organisatie is immers de beste garantie voor de toekomst. Dit jaar wordt gefocust op een veilige start.
Met dit draaiboek hoopt de werkgroep een positieve bijdrage te leveren tot de verdere uitbouw van dit uniek schoolsportinitiatief.
Veel succes!
De werkgroep

Veel succes en plezier tijdens de “Vlaamse veldloopweek voor scholen”!
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De meerwaarde van deze scholenveldloop
Fysieke conditie
De veldloop is in de eerste plaats een sportief gebeuren
met een intense voorbereidingsfase op school. Heel wat
scholen werken gedurende de maand september aan
de fysieke uithouding. De veldloop zelf mag beschouwd
worden als een apotheosemoment van de periode ‘fysieke uithoudingstraining’. Onmiskenbaar kan dit initiatief een positief effect hebben op de fysieke conditie
van de jongeren.

Ondersteunende materialen en prijzen
a) Voor de organisatoren
• afbakeningslint
• startkaartjes
• 3 prijzen (fluo rugzakhoes) per ingerichte reeks en met een maximum
van 1 reeks jongens en 1 reeks meisjes per geboortejaar
• affiches om de veldloop aan te kondigen
		

Sociale dynamiek
De ‘Vlaamse veldloopweek voor scholen’ bereikt om en
bij de 230.000 deelnemers. Met ouders, grootouders,
begeleiders, organisatoren en sympathisanten erbij
brengt dit initiatief bijna 300.000 mensen op de been.
Jongeren en ouderen die samen een sportief gebeuren
uitbouwen en vorm geven en hierdoor voor velen een
ontmoetingsplaats creëren.

b) Voor de deelnemers

Life – time sportbeoefening
Dankzij de nauwe samenwerking met de atletiekclubs
krijgen de deelnemende leerlingen een extra stimulans
om permanent aan sport te doen en te kiezen voor een
lidmaatschap bij een atletiekvereniging.

Elke deelnemer ontvangt:
• een appel geschonken door het VBT
• een trainingsschema : elke deelnemer kan een trainingsschema downloaden van
de website www.vlaamseveldloopweek.be . Dit schema is bedoeld voor de leerlingen om zich 3 weken vóór
de veldloop op een verantwoorde wijze voor te bereiden. De leerkracht L.O. kan dit oefenschema
aanpassen aan de mogelijkheden van elke jongere.

Fitte en gezonde levensstijl
Het accent tijdens de ‘Vlaamse veldloopweek voor
scholen’ ligt op de voorbereiding, op de deelname en
veel minder op de prestatie. Daarom wordt ook veel
aandacht besteed aan een pedagogische omkadering
van de hele organisatie.
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Actiepunten
3 actiepunten worden centraal gesteld bij deze editie :
w kwaliteitsbewaking met de focus op ‘een veilige start’
w een degelijke voorbereiding in de school
w aandacht voor leerlingen met een beperking.

a) Kwaliteitsbewaking
In de ‘Vlaamse veldloopweek voor scholen’ proberen we alle deelnemers met een goed gevoel terug naar huis
te laten gaan. Deelnemen is uiteindelijk belangrijker dan winnen. Helaas houden sommige deelnemers er een
heel negatieve ervaring aan over door het gebeurlijke trek- en duwwerk met de vaak daarmee samenhangende
valpartijen bij de start. Dit is dan ook een regelmatig gehoorde opmerking van een aantal scholen of deelnemers.
Met een goede organisatie kan de veiligheid van de start drastisch verhoogd worden. De ‘Vlaamse veldloopweek
voor scholen’ maakt dan ook werk van ‘een veilige start’ op alle veldlopen door dit als actiepunt voor 2016 naar
voor te schuiven. We geven hierbij enkele richtlijnen om de start veiliger te laten verlopen:

Provinciale infovergaderingen
In het kader van de ‘Vlaamse veldloopweek voor scholen’ wordt in elke provincie in het begin van de maand
september een infovergadering voor de lokale organisatoren gehouden. Tezelfdertijd vindt dan de bedeling van
de beschikbare materialen en prijzen plaats.

		
		

• Zorg voor een brede startlijn (reken 1m per deelnemer), zo kan iedereen naast elkaar plaatsnemen
aan de start.

		
		

• Zorg dat de eerste bocht niet te snel op de start volgt, een eerste rechte lijn van 100m of langer is
aanbevolen.

		
		
		
		

• Geef geen startschot! Hierdoor zullen de kinderen opgeschrikt worden en zullen ze te snel starten.
Voor de voorlopers wordt het dan moeilijk om zelf nog het tempo te bepalen (de kinderen lopen
zich, bij wijze van spreken, te pletter op het lint van de voorlopers). Je kan beter de omroeper laten
aftellen: “3-2-1-START!”

		
		

• Zet de voorlopers meteen aan de startlijn. Zet de voorlopers niet na 50m maar vlak aan de startlijn,
zo kunnen zij na het aftellen de groep meteen begeleiden.

		
		
		
		

• Laat de voorlopers traag starten en langzaam het tempo opdrijven. De voorlopers moeten starten
met wandelen (in de jongste categorieën), dan rustig joggen en langzaam het tempo verder opdrijven
tot ze de kinderen loslaten (zie ook de fiche ‘voorlopers en achterlopers’). Zorg ook dat er voldoende
voorlopers zijn zodat de ruimte tussen de voorlopers niet te groot wordt.
•Informeer de kinderen voor de start zodat ze weten wat er gaat gebeuren en dat ze rustig kunnen
starten.

De data en locaties zijn :
Provincie Antwerpen
5 september 2016 - 10u30 – Sport Vlaanderen Herentals, Vorselaarsebaan 60 te Herentals
Provincie Limburg
6 september 2016 - 10u30 - Europlanetarium, Planetariumweg 19 te Genk
Provincie Oost-Vlaanderen
8 september 2016 - 10u30 – Sport Vlaanderen Gent, Zuiderlaan 14 te Gent
Provincie Vlaams Brabant
30 augustus 2016 – 10u00 – Sport Vlaanderen Hofstade,
conferentiezaal Sportinmonium, Trianondreef 19 te Hofstade
Provincie West-Vlaanderen
2 september 2016 – 11u00 – Sport Vlaanderen De Rhille, Zuidbroekstraat 12 te Woumen.
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Enkel door een kwaliteitsvolle organisatie aan te bieden kan het succes van de ‘Vlaamse veldloopweek voor
scholen’ ook voor de toekomst gegarandeerd blijven. Daarom is het belangrijk dat de organisatoren kritisch
blijven t.a.v. de eigen organisatie en steeds oog hebben voor het kwaliteitsaspect ervan. Activiteiten die al meermaals georganiseerd werden kunnen onderhevig zijn aan de gevaren van een routineklus.
Het is ook in deze context dat de resultaten van de enquête naar de scholen moet geïnterpreteerd worden. Uit
deze enquête blijkt dat het overgrote deel of 90 % van de scholen tevreden tot zeer tevreden is met de praktische organisatie van de locale veldloop. Er wordt inderdaad goed gewerkt. Wel zijn er een aantal aandachtspunten die regelmatig terugkomen. Naast het garanderen van een veilige start zijn hieronder nog een aantal
aandachtspunten, onder de vorm van tips, weergegeven.

Tips
w Op een correcte manier functionerende voor- en achterlopers die hun taak kennen en die op voorhand duidelijk
gebrieft zijn! Vaak lopen zij te snel.
w Voorzie een goede aanduiding en kanalisering van de deelnemers aan start en aankomst.
w Voorzie een duidelijk zichtbare aankomstlijn.
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w Het volgen van het vooraf opgegeven tijdsschema (uren van opwarming, start van
de verschillende reeksen, …).
w Voorzie een goed onthaal en opvang van de scholen.
w Een duidelijk hoorbare (goede geluidsinstallatie) en goed geïnformeerde omroeper.
w Er is nood aan een overzichtelijke organisatie met duidelijke afspraken voor organisatorische partners
		 en deelnemers.
w Vooraf een goede en duidelijke communicatie voeren naar scholen, medewerkers, deelnemers en ouders.
w Een veiligheidsdraaiboek is onontbeerlijk!
w Een sportevenement steunt ook op een goed doordacht draaiboek. Uit ervaring weten we dat duidelijke afspraken,
goede informatie en een degelijk gestructureerde communicatie tussen alle participerende partners van primordiaal
belang zijn. In dit draaiboek kunnen zowel de voorbereidende fase als de handelingen en gedragingen die van elke
participant tijdens het evenement verwacht worden, kort en overzichtelijk vermeld worden. Zo kan men op elk
moment terugvallen op de gemaakte afspraken, zowel door de organisator zelf als door zijn medewerkers en partners!
w Fair play in de sport ook tijdens het veldlopen! Stimuleer een sportief verloop voor, tijdens en na het veldloopgebeuren. Meldt dit duidelijk vooraf en tijdens de veldloop en richt je hierbij zowel naar de leerlingen als naar de
leerkrachten, begeleiders, ouders en supporters. In dit verband verwijzen wij naar de acties in het kader van fair play
die in het basis- en secundair onderwijs gepromoot worden en die terug te vinden zijn op www.schoolsport.be.

Als geheugensteuntje in dit verband, kan door de
organisatoren de fiche ‘ TO DO checklist’
geraadpleegd worden.

Ondersteunende fiches

In het kader van de blijvende zorg om kwaliteit, worden ondersteunende fiches aangeboden. Het opzet is
om alle betrokkenen (organisatoren, scholen, leerkrachten, leerlingen en ouders) maximaal te informeren, te
ondersteunen en te betrekken bij het veldloopgebeuren.
11 fiches met nuttige info en tips over de verschillende aspecten van het veldloopgebeuren, kunnen geraadpleegd worden op www.vlaamseveldloopweek.be.
Fiche 1: draaiboek organisatie
Fiche 2: veiligheidsdraaiboek
Fiche 3: tips voor de omroeper
Fiche 4: kwalitatieve checklist
Fiche 5: veldloop een feest ! nuttige tips omtrent randanimatie
Fiche 6: voorbereiding in de school
Fiche 7: voorlopers en achterlopers
Fiche 8: alternatieve loopformules voor het secundair onderwijs
Fiche 9: TO DO checklist
Fiche 10: trainingstips voor het secundair onderwijs
Fiche 11: aandacht voor leerlingen met een beperking
De ervaren organisatoren en leerkrachten kunnen deze fiches gebruiken als geheugensteuntje, voor de nieuwe of
minder ervarenen kunnen zij een bron van inspiratie zijn.

b) Het belang van een degelijke voorbereiding in de school
De laatste jaren is de deelname aan de ‘Vlaamse veldloopweek voor scholen’ sterk gestegen. Enerzijds door
het toenemend aantal organiserende gemeenten en anderzijds door een toename van het aantal veldlopen
tijdens de lesuren. Dit laatste impliceert dat heel wat scholen klassikaal deelnemen, waardoor alle leerlingen
meedoen, ook de minder sportieven en minder getalenteerden. Dit is een goede evolutie. Maar dit brengt
8

automatisch met zich mee dat het belang van een goede voorbereiding en de verantwoordelijkheid van de
leerkracht L.O. steeds groter wordt.
Leerkrachten L.O. kunnen op de website www.vlaamseveldloopweek.be meer informatie en tips vinden.
Interessant in dit verband is de fiche ‘trainingstips voor het secundair onderwijs’. Met een aantal tips hopen
wij de leerlingen uit het secundair onderwijs, die zeker niet de gemakkelijkste doelgroep is, warm te maken
om deel te nemen aan de veldloopweek. Heel wat interessante oefenstof om de veldloop op een degelijke
manier voor te bereiden, is ook terug te vinden in de brochure ‘Loopuithouding voor schoolgaande jeugd’.
Deze brochure is te downloaden van de website of kan ook besteld worden via de SVS coördinatie te Brussel.
Kostprijs: € 3,50 + verzendingskosten.

c) Aandacht voor leerlingen met een beperking
De Vlaamse veldloopweek is er voor iedereen. Het is de bedoeling dat elke leerling, ongeacht zijn of haar mogelijkheden of capaciteiten kan deelnemen aan dit veldloopgebeuren. Dit geldt uiteraard ook voor leerlingen met een beperking. Het uitgangspunt hierbij is om hen, in de mate van het mogelijke, te integreren in de reguliere reeksen. Voor
degenen voor wie dit niet mogelijk is, moet het nodige gedaan worden om hun deelname te faciliteren. Het betrekken
van deze jongeren zal dan ook voor heel wat organisatoren een ware uitdaging zijn. Naargelang de beperking zal de
organisatie op een andere manier moeten verlopen of moeten de nodige aanpassingen gedaan worden aan het parcours, de reeksen, de begeleiding, …. Belangrijk in heel dit proces is het overleg met de betrokken scholen om samen
naar een oplossing te zoeken. De school kent de gevoeligheden en kan de mogelijkheden van deze jongeren het best
inschatten.
Om de organisatoren hierin te ondersteunen werd een 11de fiche met als titel ‘Aandacht voor leerlingen met een
beperking’ aangemaakt. Hierin wordt, naast een aantal algemene tips, ook praktische info naargelang de beperking
aangereikt.
Het opzet is dat de Vlaamse veldloopweek uiteindelijk kan uitgroeien tot een veldloopfeest voor elke leerling.

Reglementen
De deelnemers, leerlingen, ouders en leerkrachten moeten voorbereid worden op deze veldloop of recreatieve loop (jogging).
Bij een veldloop wordt een individueel klassement opgemaakt.
Bij de recreatieve loop (jogging) wordt geen klassement opgemaakt, enkel het aantal leerlingen per leeftijdscategorie wordt genoteerd. Er worden geen prijzen uitgereikt.
a)
Basisonderwijs
Alle deelnemers dragen loopschoenen. Spikes, voetbalschoenen e.d. zijn niet toegelaten. De starter controleert dit. De organisatoren houden hiermee rekening bij het uitstippelen van de omloop. Er wordt gelopen
per geslacht en per leeftijdscategorie.
b)
Secundair onderwijs
Belangrijk is een zo groot mogelijke deelname van de leerlingen uit het secundair onderwijs na te streven.
Daarom kan de organisator opnieuw kiezen uit :
w wedstrijden per leeftijd en geslacht
of alternatieve vormen zoals:
w een recreatieve loop (jogging)
w een halve marathon in groepsverband
w een run-bike
w een 10 km run
w een aflossingsloop op tijd.
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Afstanden
Basisonderwijs

Geboortejaar 		

Afstand meisjes 		

Afstand jongens

Voorlopen

2010				600 m 				600 m 				400 m
2009				600 m 				600 m 				300 m
2008				1000 m 			1000 m 			600 m
2007				1000 m 			1000 m 			600 m
2006				1000 m 			1000 m 			400 m
2005				1000 m 			1000 m 			400 m
Secundair onderwijs
Geboortejaar 		
2004
2003
2002
2001
2000
1999

Afstand meisjes 		

Afstand jongens

1200 m		1600 m
1200 m
1600 m
1200 m
1600 m
1600 m
2400 m
1600 m
2400 m
1600 m
2400 m

Verzekeringen
In het kader van de ‘Vlaamse veldloopweek voor scholen’ zijn alle deelnemers in eerste instantie verzekerd via hun schoolverzekering. De Sport Vlaanderen sportverzekering heeft t.a.v. de deelnemende
leerlingen een aanvullend karakter, met name voor de leerlingen die niet in schools verband deelnemen.
Organisatoren en medewerkers zijn verzekerd via de Sport Vlaanderen sportverzekering of ISB-verzekering. Indien de sportdienst als hoofdorganisator optreedt, primeert de ISB-verzekering op de Sport
Vlaanderen sportverzekering.
De verzekering BA en lichamelijke ongevallen is van toepassing op alle veldloopactiviteiten
en randanimatie, voor alle organisaties die plaatsvinden tijdens de officiële organisatieperiode van
24 september tot 2 oktober 2016.
De organisatoren van veldlopen die buiten de genoemde periode plaatsvinden, moeten zelf het initiatief nemen om een verzekering af te sluiten.
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Voorlopers en achterlopers

Randactiviteiten

Zowel voorlopers als achterlopers blijven in het basisonderwijs zeer sterk aangewezen en daar zijn meerdere redenen voor.

Lopen alleen is soms onvoldoende. Vooral voor het secundair onderwijs spreken uitdagingen zoals ‘Bike-run’, wedstrijd per ploeg ,… meer aan dan enkel een wedstrijd lopen. Randanimatie kan de interesse van
jongeren voor de veldloopdag verhogen.

Waarom voorlopers?

Vermijden dat de leerlingen te snel starten! Hierdoor bouwen ze meteen een zuurstofschuld op en zullen
ze in verzuring gaan. Aangezien jonge kinderen nog niet de nodige enzymen hebben ontwikkeld om deze
processen te verwerken, moeten deze anaërobe inspanningen ten stelligste vermeden worden! Deze inspanningen zijn ook zeer onaangenaam waardoor zij negatieve ervaringen kunnen overhouden aan de veldloop.
Enkele voorlopers die ervoor zorgen dat er rustig gestart wordt en het tempo langzaam opbouwen, zijn
zéér sterk aangewezen om deze negatieve effecten tegen te gaan. In deze context is het gebruik van een
startpistool dan ook uit den boze.

Tips voor de voorlopers op : www.vlaamseveldloopweek.be

Waarom achterlopers?

Een veldloop moet voor iedereen een aangename ervaring zijn. Daarom moet de organisator voor iedereen
aandacht hebben: zij die voor de overwinning gaan, maar ook zij die als doel hebben om de veldloop al
lopend af te werken.
Voor lopers die het moeilijk hebben (steken in de zij, pijn aan de voeten) of door hun beste krachten heen
zitten, is het een goed idee om door een achterloper begeleid en/of aangemoedigd te worden om de eindstreep te halen.

Tips voor de achterlopers : www.vlaamseveldloopweek.be

Belangrijk is het volledige programma tijdig bekend te maken. De aanwezigheid of deelname van een BV of
plaatselijke bekende kan wonderen doen.

Niet iedereen heeft de ruimte of extra mensen om randactiviteiten te organiseren,
maar met een minimum aan materiaal en mankracht kan men bijvoorbeeld :
• de opwarming aantrekkelijk maken door een gezamenlijke aerobic, zumba,…. met aangepaste
hippe muziek begeleid door of samen met de BV;
• naast het hoofdnummer (veldloop) de deelnemers vóór/na de wedstrijd van andere
sportdisciplines (voetbal, netbal, rugby, hockey,...) laten genieten; op die manier wordt de
verplaatsing naar het sportterrein nog meer de moeite waard.
• een mountainbike- of fietsbehendigheidsparcours aanbiede;
• niet-sportgerelateerde randanimatie aanbieden onder de vorm van bvb. een springkasteel,
kindergrime, ballonclown enz….
• de voor- en achterlopers ludiek aankleden.

Indien je randactiviteiten plant, voorzie dan:
• voldoende open ruimte
• een coördinator voor die randactiviteiten
• concrete afspraken tussen het veldloopgebeuren en de randactiviteiten
• een strak uurschema
• organisatiehulp van leerkrachten, gemeentediensten en sportclubs
• specifiek sportmateriaal.
In elke provincie kan men materiaal bekomen bij de uitleendiensten van Sport Vlaanderen.
Meer info kan u terugvinden op de website van Sport Vlaanderen

Sportpromotie > Logistieke ondersteuning > Uitlenen sportmateriaal

Goede ‘voorlopers’ zijn goud waard maar ook
de ‘achterlopers’ zijn belangrijk om de achterblijvers te
motiveren en te begeleiden tot aan de eindmeet!
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SVS – coördinatie
Leopold II laan 184D
1080 Brussel
tel: 02/420 06 80 - fax: 02/420 31 71
svs@schoolsport.be

Provinciale Sport Vlaanderen
promotiediensten

Provinciale SVS-secretariaten

Sport Vlaanderen
Promotiedienst Antwerpen
Inspecteur: Lieve Claes
p/a Sport Vlaanderen Herentals
Vorselaarsebaan 60 - 2200 Herentals
Tel.: 014 85 96 60 - Fax: 014 21 59 38
promotie-antwerpen@sport.vlaanderen

100
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Cel schoolsport – Sport Vlaanderen
Arenberggebouw, Arenbergstraat 5
1000 Brussel
tel: 02/209 45 06 - fax: 02/209 45 75
nicole.de_croock@sport.vlaanderen
katty.fremau@sport.vlaanderen

Sport Vlaanderen
Promotiedienst Vlaams-Brabant en Brussel
Inspecteur: Hilde Robeyns
Zandstraat 3 - 1981 Hofstade
Tel.: 015 61 82 60 - Fax: 015 61 18 72
promotie-vlaams-brabant-brussel@sport.vlaanderen
Sport Vlaanderen
Promotiedienst Limburg
Inspecteur: Sandra Vandereet
Sport Vlaanderen Hasselt
Gouverneur Verwilghensingel 13 - 3500 Hasselt
Tel.: 011 30 08 01 - Fax: 011 22 28 90
promotie-limburg@sport.vlaanderen
Sport Vlaanderen
Promotiedienst Oost-Vlaanderen
Inspecteur: Tanja Moens
Huis van de Sport - Zuiderlaan 13 - 9000 Gent
Tel.: 09 243 12 80 - Fax: 09 243 12 89
promotie-oost-vlaanderen@sport.vlaanderen
Sport Vlaanderen
Promotiedienst West-Vlaanderen
Inspecteur: Ann De Bruycker
Nijverheidsstraat 114 - 8310 Assebroek
Tel.: 050 50 23 20 - Fax: 050 37 49 89
promotie-west-vlaanderen@sport.vlaanderen

SVS-Antwerpen
G. Vervoortstraat 12
2100 Deurne
tel: 03/366 41 10 - fax: 03/366 49 05
svs@antwerpen.schoolsport.be
SVS-Vlaams-Brabant en Brussel
Janseniusstraat 47 - 3000 Leuven
tel: 016/29 85 20 - fax: 016/29 85 21
svs@vlbrabant.schoolsport.be

SVS-Limburg
Mooksteeg 48 -3530 Houthalen-Helchteren
tel: 011/60 33 86 - fax: 011/60 33 90
svs@limburg.schoolsport.be

SVS-Oost-Vlaanderen
Rendenkensstraat 25A -9070 Heusden
tel: 09/243 90 50 - fax: 09/243 90 51
svs@oostvl.schoolsport.be

SVS-West-Vlaanderen
Beversesteenweg 172 -8800 Roeselare
tel: 051/26 50 30 - fax: 051/26 50 31
svs@westvl.schoolsport.be

ISB (Vlaams Instituut voor Sportbeheer
en Recreatiebeleid)
A. De Deboeckstraat 1 bus 3 - 9100 Sint-Niklaas
tel: 03/780 91 00 - fax: 03/780 91 09
secretariaat@isbvzw.be
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