
Hoe kies je een sport die bij je past? Er zijn zoveel sporten om uit te kiezen! Maar

wees gerust, er is zeker ook een ideale sport voor jou. Met deze tips kan je die

vinden:

1. Vraag tips aan mensen die je kennen

Denk zelf goed na over je interesses, voorkeuren en kwaliteiten.

Vraag je vrienden en klasgenoten welke sport zij doen en wat ze er leuk aan

vinden.

Praat eens met je sportleerkracht. Die kent veel sporten en heeft zicht op de

sporten waar je talent voor hebt.

2. Ontdek wat er in je buurt is

Neem een kijkje op de website van de sportdienst van je gemeente of een

buurtsport-initiatief en/of ga er eens langs voor meer info. Typ "sportdienst" en de

naam van je gemeente in Google en je komt er vanzelf uit.

Zoek je een club? Sport Vlaanderen geeft je een overzicht van sportclubs in je

buurt.

Sport je graag op jezelf? Vind sportinfrastructuur zoals Fit-o-meters, Finse pistes,

zwembaden, wielerbanen of schaatsbanen in je buurt.

Ga eens kijken naar een training of wedstrijd van een aantal sporten die je

interesseren.

3. Probeer sporten uit

Je kan pas echt weten of iets voor jou is door het uit te proberen.

Probeer na schooltijd eens enkele sporten uit via:
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IK WIL GRAAG SPORTEN MAAR IK KAN NIET KIEZEN.

WAT MOET IK DOEN?

Activiteiten van MOEV (lager en secundair onderwijs)•

Sport-na-schoolpas of SNS-pas (secundair onderwijs)•

Je koopt een SNS-pas voor een semester (30 euro) of een schooljaar

(45 euro).

•

Die pas gebruik je via de app of op papier.•

Je kan elke schooldag sporten, onbeperkt.•

Je hoeft je niet in te schrijven: je kijkt wat er die dag te doen is in jouw

buurt en gaat ernaartoe.

•

Meer info op sportnaschool.be•

https://www.sport.vlaanderen/waar-sporten/vind-een-sportorganisatie/
https://www.sport.vlaanderen/waar-sporten/vind-je-sportplaats/
https://www.moev.be/activiteiten
http://www.sportnaschool.be/wat-is-sns
https://sportnaschool.be/


Of doe mee met een training of een gratis proefles bij een sportclub. Tijdens de

maand van de sportclub in september zetten heel wat clubs hun deuren open voor

proeflessen en instapmomenten.


