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SPORTEN MET RESPECT
Natuurlijk kan je niet alles overal doen. In de 
bossen blijft de natuur baas. Maar natuur en 
sportieve recreatie hoeven elkaar helemaal niet 
uit te sluiten. Daarom promoten we dit jaar meer 
dan ooit het bos als de grootste sportclub van het 
land. Iedereen kan er terecht voor een intensieve 
workout, ontspannen wandelen en joggen of 
zelfs yoga en hersengymnastiek. 
Zoek je iets nieuws? Dan moet je zeker de 
 natuurlopen eens proberen die we samen met 
Sport Vlaanderen (dat is het vroegere Bloso) 
 hebben uitgewerkt. Dat zijn parcours die zich 
quasi volledig in natuurgebied bevinden, zonder 
dat je de natuur hindert. 
Maar wat je ook doet, het fantastische kader van 
de natuur krijg je er gratis bij.

NIEUWE WEBSITE WIJST DE WEG
Om meer, beter en samen te sporten in het bos 
vind je in dit magazine heel wat tips en info. Maar 
ook onze website is helemaal aangepast in functie 
van sportief bosplezier. Je kan er bijvoorbeeld 
eenvoudig opzoeken welke sporten je in welk bos 
kan uitoefenen. Ook vind je er tal van sportieve 
evenementen en tips om nog meer van de bossen 
te genieten. www.natuurenbos.be

HET BOS VERWACHT JE
Waar wacht je nog op? Trek je sportschoenen 
aan, want ook in jouw buurt is er zeker een heer-
lijk bos om in te sporten. In mijn eigen buurt ga 
ik zelf meestal naar het Prinsenbos. Een prachtig 
stukje natuur in het centrum van Grimbergen. 
Ik kan er toch drie keer per week op een zalige 
 manier mijn conditie op peil houden en mijn 
hoofd leegmaken. En ja, af en toe kost het me 
best wel wat moeite om aan de lokroep van de 
zetel te ontsnappen. Maar eenmaal vertrokken 
kan het zo’n deugd doen. Achteraf voel ik me 
gewoon stukken beter. Ik weet zeker dat dit ook 
bij jou het geval zal zijn. Ga ervoor!
En nog een extra tip: Je kan het hele jaar door 
terecht in onze bossen. Je lidmaatschap van onze 
sportclub is immers gratis en van onbepaalde 
duur.    

WILD VAN DE NATUUR 
EN WILD VAN SPORT

Welkom in de grootste sportclub van Vlaanderen. Geen holle slogan wel de realiteit. 
Alleen al ons Agentschap voor Natuur en Bos beheert zo’n 80 000 hectare bos en 
natuur. Waar vroeger de recreatie- en sportmogelijkheden in onze bossen nog beperkt 
werden, willen we – waar het kan – iedereen volop laten genieten van onze natuur … 
en dan zeker ook de sporters. Of het nu is om te wandelen, te fi etsen, te paardrijden, 
te lopen of welke sport dan ook … niets is zaliger dan te sporten in de natuur.  

Marleen Evenepoel
Natuurfan & administrateur-generaal  Agentschap voor Natuur en Bos

GROTER, 
GROENER, GEZONDER & 

HELEMAAL GRATIS!
In de natuur ben je overal verbonden met 4G. Maar denk nu even niet meteen aan je 

smartphone. De 4G’s die wij bedoelen maken van elk bos het meest fantastische 
fi tnesscenter van jouw buurt. Want zeg nu zelf: welk sportcomplex is er groter, 

groener & gezonder dan een bos? En heb je al een fi tnesscenter gezien dat 
reclame maakt met de slogan ‘Bij ons is alles helemaal gratis’? Groter, 
Groener, Gezonder… én Gratis: deze gigantische vier G’s sturen zelfs 

de laatste twijfelaar het bos in. Waar wacht je nog op? 
Het bos in je buurt wacht op jou!
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Ben je die loopband beu? Voel je je niet veilig als loper in het verkeer? Begrijpelijk! Wij bieden een heerlijk alternatief in het 
groen aan. Met de natuurlopen wil het Agentschap voor Natuur en Bos in samenwerking met Sport Vlaanderen een aantal 
uniform bewegwijzerde omlopen creëren in de Vlaamse natuur. Op dit moment kan je al 10 natuurlopen ontdekken. Want 

waarom jezelf uitsloven op een grijze tarmac of een grijs toestel als je je hele lijf én geest een plezier kan doen in de natuur?

WEST-VLAANDEREN
1. De Haan

Natuurloop Duinbossen De Haan
Groene lus – 2,4 kilometer
Blauwe lus – 4,4 kilometer
www.natuurenbos.be/
duinbossen-de-haan

 2. Damme / Beernem
Natuurloop Ryckevelde
Rode lus - 2,3 kilometer 
Groene lus - 6,1 km kilometer
www.natuurenbos.be/ryckevelde 

3. Wingene
Natuurloop Vagevuurbossen
Groene lus - 6,9 kilometer
(ingekort - 3,5 kilometer)
www.natuurenbos.be/vagevuurbos 

OOST-VLAANDEREN
4. Knesselare / Maldegem

Natuurloop Drongengoed
Groene lus – 4,2 kilometer
Blauwe lus – 6,3 kilometer
Rode lus – 8,8 kilometer
www.natuurenbos.be/drongengoed 

5. Ronse / Maarkedal
Natuurloop Muziekbos
Groene lus – 5,3 kilometer
www.natuurenbos.be/muziekbos 

VLAAMS-BRABANT
6. Aarschot 

Natuurloop Meetshovenbos
Groene lus - 3 kilometer
Blauwe lus - 4 kilometer
Rode lus - 5,8 kilometer
www.natuurenbos.be/meetshoven

7. Oud-Heverlee
Natuurloop Meerdaalwoud
Groene lus - 4,9 kilometer
Blauwe lus - 7,9 kilometer
Rode lus - 15 kilometer
www.natuurenbos.be/
meerdaalwoud-en-heverleebos

ANTWERPEN
8. Brasschaat / Schoten

Natuurloop Peerdsbos
Groene lus - 5,1 kilometer 
www.natuurenbos.be/peerdsbos 

LIMBURG
9.  Overpelt

Natuurloop Holven
Blauwe lus - 1,5 kilometer
Paarse lus  – 3 kilometer
Rode lus - 6,1 kilometer
www.bosland.be/ontdek-bosland/
wandelen/holven-t-plat/37/

10. Tessenderlo
Natuurloop Gerhagen
Groene lus -  4,3 kilometer
Blauwe lus - 4,3 kilometer
Rode lus - 5,1 kilometer
www.natuurenbos.be/gerhagen

KEER LOPEN
IN DE NATUUR
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Wil je joggen, fi etsen, mountainbiken, vissen, paardrijden, 
oriëntatielopen doen, op pad gaan met de rolstoel, spelen, 
wandelen met de hond, … 
Surf dan naar www.natuurenbos.be/domeinen. Daar vind 
je een handig kaartje met alle natuurgebieden van het 
Agentschap voor Natuur en Bos. Je kan er ook gemakkelijk 
fi lteren op de verschillende sporten.

Welke sport kan ik in welk bos beoefenen?
Natuurlijk is niet elk stukje bos ideaal om in te sporten. Bossen zijn 
bovenal plaatsen waar de natuur ruimte krijgt. Maar er is zeker ook in 
jouw buurt een bos waar je je ongetwijfeld kan uitleven. Wil je weten 
wat je in welk bos kan doen? Dat is eenvoudig online te checken:

GROTER GROENER
BESTAAT ER EEN FITNESSCENTER OF SPORTHAL IN JE 
BUURT DAT GROTER IS DAN ONZE BOSSEN? ZEKER NIET. 
IN VLAANDEREN IS ER ONGEVEER 170.000 HECTARE BOS. 
DAT IS EEN EINDELOZE RUIMTE OM JE OP TIENTALLEN 
VERSCHILLENDE MANIEREN UIT TE LEVEN. 

Zoek je ideeën om je uit te leven in het bos?
Het bos is ook voor kinderen een eindeloze bron van plezier. Zij vin-
den op de onderstaande websites heel wat inspiratie voor een toffe 
activiteit. Eventueel met de jeugdbeweging.

• De website www.natuurenbosspel.be bundelt leuke spelletjes om te 
doen in het bos.

• Op www.goegespeeld.be vind je ook veel informatie over spelen in 
het bos.

�
Ontdek alle natuurlopen 

op www.natuurenbos.be/
natuurlopen

Je kan er meteen ook alle 
kaartjes met de tracés 

downloaden.
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DAT SPORTEN IN DE BUITENLUCHT ZALIG IS, BLIJKT ZELFS UIT WETENSCHAPPELIJKE STUDIES. WIE BUITEN SPORT HOUDT 
HET LANGER VOL DAN WIE INDOOR SPORT. IN DE NATUUR SPORTEN IS GEWOON LEUKER … EN DAARDOOR OOK 

GEZONDER. WANT EEN SPORTER DIE VOLHOUDT IS PAS ECHT EEN SPORTER DIE EROP VOORUIT GAAT. GRATIS
HET BOS HEEFT ALLES IN HUIS VOOR EEN GRONDIGE 
WORK-OUT. SPIEREN EN PEZEN STRETCHEN, 
KRACHTTRAINING, HERSENGYMNASTIEK … HET KAN IN 
ELK BOS. WE GEVEN JE GRAAG ENKELE IDEEËN OM HET 
BOS ALS EEN VOLLEDIG UITGERUST FITNESSCENTER 
TE ZIEN. EIGEN INSPIRATIE EN VERBEELDING ZIJN 
ALTIJD AAN TE RADEN OM NOG MEER UIT JE GROENE 
AVONTUREN TE HALEN. ZWAAI DE DEUR VAN JE 
BOSFILIAAL OPEN EN VLIEG ERIN!

Materiaal overbodig
De zalige bosomgeving heeft vaak niets meer nodig. Voor 
algemene fitnessoefeningen heb je geen materiaal of 
toestellen nodig. Om spieren te rekken, kracht te kweken 
en je conditie te verbeteren is enkel de soundtrack van het 
bos nodig. Je kan meteen tientallen oefeningen doen om je 
fitter te maken: romp buigen, quadriceps strekken, sit-ups, 
achillespezen rekken … 

Haal alles uit het bos
Ook zijn er in elk bos voldoende attributen aanwezig die het 
sporten nog boeiender kunnen maken. Een afsluiting kan je 
rekoefeningen naar een hoger niveau tillen, een stevige tak is 
een prima turntoestel, een omgevallen boom is een perfecte 
evenwichtsbalk, met een dood stuk hout kan je zien hoe sterk  
je bent. 

Lopen blijft een hype
De jongste jaren is lopen heel populair. En in het bos is dat 
nog leuker… en nog gezonder ook. De zachtere ondergrond is 
vriendelijker voor je gewrichten dan een harde ondergrond. 
Bovendien zorgen de bomen ervoor dat het in het bos in de 
winter minder waait en in de zomer houden de bladeren het 
heel wat koeler. 

Brainpoweren
Ook voor wie zijn hersenen wil trainen 
zijn bossen een must. In elk bos vind je 
wel bordjes met interessante info over 
de omgeving, over de dieren die er leven, 
over de geschiedenis … Hou even halt aan 
deze bordjes en een nieuwe aha-erlebnis 
is onvermijdelijk.

GEZONDER

VAN 

SOFASURFER 

TOT BOSATLEET IN 

5 STAPPEN

Lees het op  

www.weekvanhetbos.be

5 VERRASSENDE VOORDELEN VAN 
SPORTEN IN DE NATUUR

GROENE LANDSCHAPPEN VERHOGEN 
HET SEROTONINE-GEHALTE

Serotonine is een neurotransmitter die kalmerend inwerkt op onze 
stemmingen en emoties, en zelfs slapeloosheid kan voorkomen. 
Daarom wordt serotonine ook wel het gelukshormoon genoemd.

BUITEN SPORTEN 
TRIGGERT JE BREIN  
EN JE GEEST

Wie fit is heeft betere cognitieve vaardigheden zoals concentratie 
en reactiesnelheid en maakt ook meer zenuwen en haarvaatjes aan 
in de belangrijke delen van de hersenen. Onderzoek wijst uit dat 
buiten sporten voor een extra mentale boost zorgt: de proefpersonen 
hadden minder last van de angstige en depressieve gevoelens en 
voelden zich energieker en vrolijker dan binnensporters.

JE ZINTUIGEN WORDEN MEER 
GESTIMULEERD

Je hoort het geruis door de bomen, voelt de takjes onder je voeten, 
laat je vingers langs een boomschors glijden … En dan die heerlijke 

geuren van het bos ... Zeker na regen kun je het bijna proeven! Al deze 
sensaties zorgen ervoor dat natuursporters gewoon veel meer plezier 

beleven én het dus langer volhouden.

DE ZON GEEFT ONS  
VITAMINE D EN  
OPTIMALISEERT HORMONEN

Wanneer de zon op onze huid schijnt, maakt je lichaam 
vitamine D3 aan, cruciaal voor je metabolisme en de 
gezondheid van je botten. Het helpt je ook beter te slapen, 
verbetert het immuunsysteem en verhoogt de endorfine-
productie. Uiteraard blijft te veel zon erg schadelijk en moet 
je je dus steeds beschermen.

VERSE LUCHT BEVAT  
MEER ZUURSTOF

Zuurstofrijk bloed voedt je organen en alle cellen in je lichaam. 
Wanneer je veel zuurstof binnen krijgt kan je lijf zijn werk 
beter doen en zichzelf beter ontdoen van afvalstoffen. Door die 
zuivering blijft de zuurtegraad van je lichaam in balans.

7

6



DE BOSSPORTER IN 
JOKE SCHAUVLIEGE

Hoe vaak vinden we jou terug op de fi ets? ‘Fietsen 
is voor mij pure ontspanning, dus wat mij betreft zo 
vaak mogelijk, liefst elke week.’ 

Wat neem je zeker mee? ‘Mijn telefoon, water en 
een regenvest.’

Wat gaat er door je hoofd na een uur fi etsen? 
‘Niets, zalig dus.’

En na twee uur? ‘Na twee uur begin ik meestal te 
denken dat mijn lichaam nu toch wel aangeeft dat 
ik vaker zou moeten fi etsen, maar dat gaat snel over 
en dan kom ik op mijn tweede adem en in een soort 
sportroes ... zalig gewoon!’

Fiets je het liefst alleen of in gezelschap? ‘Ik fi ets 
graag in groep, ik heb zelfs een eigen wielerploegje 
waarmee ik geregeld ga fi etsen.’

Welk liedje speelt er weleens door je hoofd op de 
fi ets? ‘Born to run van Bruce Springsteen.’

Kwam je ooit ten val? ‘Helaas vorig jaar nog bij de 
beklimming van de Mont Ventoux.’

Beschrijf jouw topmoment op de fi ets. ‘Na een 
lange beklimming de top bereiken en genieten van de 
adembenemende natuur.’

Wat kan jou raken/ontroeren? ‘De vergezichten in 
de Vlaamse Ardennen of in de Meetjeslandse kreken 
geven me telkens een enorm gevoel van één-zijn met 
de natuur.’

Vul aan: na een lange fi etstocht voel ik mij … 
‘eerst leeg en dan helemaal opgeladen.’

En als je thuiskomt, een lange douche? ‘Een korte 
douche en dan lang genieten van een Orval.’

Hou je ook van andere sporten (in de natuur)? 
‘Wandelen en lopen kunnen me zeker bekoren, 
zwemmen in de natuur vind ik ook de max.’

Welke natuursport probeerde je onlangs voor het 
eerst? ‘Een hoogteparcours tussen de bomen, ik heb 
me overigens serieus mispakt aan de armkracht die je 
daarvoor nodig hebt.’

Wat was het bos/natuurgebied van je jeugd? 
‘Het Muziekbos of de Boerenkreek.’

Wat is je favoriete natuurgeur? ‘De dauw ‘s och-
tends vroeg. Die geur kondigt een nieuwe dag vol 
verrassingen aan.’

Met welk bosdier voel je je het meest verwant? 
‘De behendige bever!’

© Lisa Van Damme

Onze Vlaamse 
natuurminister 
is een ... 
behendige bever!”

Benieuwd welk sportief 
bosdiertje jij bent? 
Doe de test op p.9!

“Met de fi ets door 
de Meetjeslandse 

Kreken, dat kan mij 
echt ontroeren"

DE 10 GEBODEN 
VAN HET BOS

Net zoals de Bijbel de 10 geboden van Mozes heeft met leefregels voor het 
volk in het Beloofde Land, zo heeft ook het bos baat bij goede afspraken die 
 ervoor zorgen dat iedereen onbezorgd kan blijven genieten van de natuur.

1.  Bovenal bemin het bos

2.  Wandel, speel en 
sport erop los

3.  Met familie, collega’s 
en je beste maten

4.  En dat zonder sporen 
na te laten

5.  Luister goed naar Vader 
Boswachter en Moeder 
Natuur

6.  Zo geniet je van elk 
bosrijk avontuur

7.  ’t Is gezond, gezellig 
en fi jn

8.  Zeker met je hond aan 
de lijn

9.  Alles gratis, dus hou je 
geld maar in je jas

10.  En laat je vrienden, 
niet het bos, weten 
hoe tof het er was
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Duizenden Vlaamse joggers trekken meerdere keren per week 
hun loopschoenen aan voor een tocht door weer en wind en 
over asfalt als het moet, maar wat is er leuker dan in het groen 
te lopen? Daarom introduceerde het Agentschap voor Natuur 
en Bos samen met Sport Vlaanderen de natuurlopen. Belgisch 
kampioene veldlopen Louise Carton (22) en acteur-komiek 
Guga Baúl (30) scharen zich als meter en peter voor de volle 
honderd procent achter dit groene en sportieve initiatief. ‘Op 
straat lopen, hoe saai is dat?’

WANNEER 
PROBEER JIJ 
DE NIEUWE 
NATUURLOPEN?

Zij is onze nationale atletiekheldin, hij brengt ons massaal aan het gieren 
met de 1.001 typetjes die hij uit zijn mouw schudt in onder meer het 
tv-programma ‘Tegen de sterren op’. Zij traint elke dag door weer en 
wind, dwars door bossen en velden, hij heeft het natuurlopen eigenlijk 
nog maar pas ontdekt, sinds de komst van zijn zoontje Gaston. 

Lopen in de natuur 
heeft een totaal 

andere dimensie, al 
je zintuigen worden 

gestimuleerd. 
Veel mensen lopen 
met muziek in de 

oren, maar ik doe dat 
bewust zo weinig 
mogelijk omdat ik 

anders al die dingen 
rondom mij mis.’

- Louise

Bij zware regen blijf ik ook thuis, hoor, 
daar ga ik niet hypocriet over doen. 
Ik zou zeggen: blijf gewoon binnen en 
doe iets gezelligs met het vrouwtje.
- Guga

Allebei zijn ze echte natuurmensen, 
ook al wonen ze in de stad.
Louise: ‘Als ik terugkeer naar 
Oostende, ga ik altijd nog eens naar 
de zee, het liefst tegen de avond. 
Lekker uitwaaien. Ik ga ook liever 
op vakantie in de natuur of in de 
bergen, dat geeft me een vrij gevoel. 
De natuur kan me ontroeren. Dat 
onbewerkte, dat ruwe …’ 

Guga: ‘Ik vind het fantastisch 
om op zomeravonden samen 
met Pieter (Embrechts, broer van 
actrice  en Guga’s vriendin Tine 
Embrechts, nvdr.) wat te kunnen 
pingpongen of voetballen in den 
hof. Hoe warmer de avond, hoe 
liever ik het heb.’

Maar wat als de herfst haar 
intrede doet en de hemelsluizen 
opengaan?
Louise: ‘Soms denk ik weleens: 
moet ik nu wéér door die regen? 
(lacht) Maar eens ik vertrokken ben, 
probeer ik mij bewust te zijn van 
mijn omgeving en er gewoon van 
te genieten. En dat gaat dubbel zo 
goed middenin de natuur. Zélfs in 
de plenzende regen. De geluiden, 
die geuren … Dan kan ik echt mijn 
hoofd leegmaken en ontspannen. 
En nadien neem ik gewoon een 
lekkere douche.’

Guga: ‘Een licht, verkoelend 
buitje zie ik nog wel zitten, maar 
bij zware regen blijf ik thuis, 
hoor. Daar ga ik niet hypocriet 
over doen. Ik zou zeggen: blijf 
dan gewoon binnen en doe iets 
gezelligs met het vrouwtje.’ 

Louise: ‘Zorg maar dat je er bij de 
volgende natuurloop wél bij bent, 
weer of geen weer!’ (lacht)

Guga: ‘Ik ben wel heel sportief, 
ik heb zelfs een Excel-lijst met 
per sport de vrienden die ik 
daarvoor kan bellen. Eentje om 
te tennissen, een andere om te 
gaan pingpongen, badmintonnen, 
voetballen, fi etsen … Maar lopen? 
Dat kwam er bijna niet van. Tot 
nu met de baby. Door het weinige 
slapen ligt mijn stressniveau hoger 
en ik merk ik dat lopen echt wel 
ontspant. Ik ga het vaakst lopen 
in Rivierenhof in Deurne, erg mooi 
daar. Maar het zou aangenaam 
zijn als er nog meer groen en 
looppaden in de stad komen.’ 

Louise: ‘De omgeving waarin je 
loopt is enorm belangrijk.  Ik 
train slechts één keer per week 
op de piste en gelukkig maar, 
zo eentonig. Of een halfuur op 
straat lopen, dat vind ik ook maar 
saai. Lopen in de natuur heeft 
een totaal andere dimensie, al je 
zintuigen worden gestimuleerd. 
Veel mensen lopen met muziek in 
de oren, maar ik doe dat bewust 
zo weinig mogelijk omdat ik 
anders al die dingen rondom 
mij mis.’

INTERVIEW

GUGA BAÚL 

& LOUISE CARTON
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Yoga in openlucht

Bij Yoga Coaching Lommel kan je terecht voor 

yogalessen volgens de klassieke Himalaya 

Yoga Traditie (HYT). 

Af en toe organiseren ze yogasessies in 

openlucht. Een aanrader om helemaal zen te 

worden middenin de natuur.

www.yogacoaching.be

Haal die wandelschoenen van stal en verwonder je over het heilzame effect van 

wandelen in de talrijke bossen en natuurgebieden in ons Vlaamse landschap.

De wandelclubs van Wandelsport Vlaanderen vzw organiseren bijna dagelijks 

prachtige wandeltochten. 

In samenwerking met Wandelclub de Bokkenrijders uit Overpelt zal op het ope-

ningsevenement Bosland een mooie wandeling van 12 km worden ingericht om 

wandelaars de kans te geven de prachtige bosgebieden te verkennen. Daarnaast is 

er voor de kinderen een leuke KIDS-wandeling met animatie en spelletjes.

Op www.walkinginbelgium.be kan je via een handige zoekfunctie op zoek gaan 

naar de wandeltocht die je het meest aanspreekt.

Wildebrassen ontdekken 

het ravotbos

Het stadsrandbos voor Menen en Kortrijk krijgt 

stilaan vorm. Zo werd recent nog een stukje van 

de Markebeek en haar omgeving omgetoverd tot 

een avontuurlijke speel- en ravotzone. Om dit 

nieuw stukje speelnatuur in het Preshoekbos 

feestelijk te openen wordt op zondag 9 oktober 

een supercoole, avontuurlijke meerkamp geor-

ganiseerd. De speelvogels van Wildebras nemen 

je mee op sleeptouw door het Preshoekbos 

waar je samen met jouw vrienden of familie 

kan proeven van knotsgekke activiteiten. Durf 

jij de uitdaging aan en kamp je mee voor een 

leuke prijs? Wie het liever iets rustiger aandoet, 

kan het Preshoekbos ontdekken op één van de 

geleide wandelingen die worden georganiseerd 

door Natuurpunt. En natuurlijk kan je er in een 

gezellige sfeer ook gewoon genieten van een 

hapje of een drankje!

Opening natuurloop DrongengoedOp 16 oktober zal de natuurloop in Drongengoed 
geopend worden. Het wordt een echte 

gezinshappening. Op het programma staan o.a. 
‘laagland’spelen langs een specifi ek sportief 
parcours, een kubb-tornooi aan de hoeve, 

kinderanimatie en volksspelen. Ontdek ook het 
kabouterpad en de tentoonstelling.

Batterijtje plat? 
Ga paardrijden 

in de vrije natuur

Paardrijden in de vrije natuur heeft een ont-

spannen effect op lichaam en geest. Wisselende 

horizonten creëren steeds nieuwe indrukken 

en ontdekkingen. Spanning en stress vallen 

letterlijk van je af in deze intense beleving en 

brainwash van de natuur. En de accu laadt zich 

weer op met verkwikkende stromende energie. 

Ontdek de ruiterpaden in de Vlaamse natuurge-

bieden op www.natuurenbos.be/recreatietypes/

ruiters-menners-mushers

TIP!

Centraal in het Zoniënwoud ontdek je B&B 

Hippo-Droom. Geniet van 170km ruiterpaden 

en beleef deze prachtige omgeving op een heel 

andere manier. De B&B beschikt over paarden-

boxen en een weide waar de paarden kunnen 

grazen. Genieten maar! 

www.hippo-droom.be

Het heilzame 

effect van wandelen 
in het bosWAAR?

Heesakkerpark - Dommelvallei
Breugelweg Z/N

3900 Overpelt

WANNEER?
9 oktober 2016
8u tot 17u

FEESTELIJK 
 OPENINGSEVENEMENT 

IN BOSLAND

Week van het Bos en verjaardagsfeest Bosland
Op zondag 9 oktober geeft Bosland een spetterend verjaardagsfeest! Geen beter moment om te vieren dan 

tijdens de Week van het Bos, en zeker wanneer de slogan ‘Welkom in de grootste sportclub van Vlaanderen’ 
klinkt! Want Bosland is niet alleen het grootste kindvriendelijke bos, maar ook een fantastische plek om te 
sporten in het groen. Kom mee sporten en feesten op 9/10 in het Heesakkerpark-Dommelvallei in Overpelt. 

We laten je graag de eindeloze mogelijkheden voor een sportuurtje of een speelnamiddag ontdekken!

Initiaties tai-chi en yoga voor de vroege vogels | Gezinswandeling met zoektocht | 12 km wandeltocht | MTB 
toertocht | (Te) gekke fi etsen parcours voor kinderen | Kubb en krolf: initiatie of vrijspelen | Avonturenparcours 

tussen de bomen: apenbruggen, pendule, boogschieten | Initiatie MTB voor kinderen | Levend tafelvoetbal: 
speel de leukste en grappigste match van je leven! | De sappentrapper en sapjesfi etsen met heerlijke bio 

smoothies | Kleuterparcours: veilig avontuur voor de kleinste ontdekkers | Workshops voor kinderen: 
survival en medailles maken | Bosbar met hapjes en drankjes

INSPIRERENDE 
ACTIVITEITEN IN 

DE NATUUR
Een complete 
work-out voor 
het gezin dankzij 
het LEUKSte pad
Een wandeling waarbij je met het hele 
gezin Lenigheid, Evenwicht, Uithouding, 
Kracht en Soepelheid traint? Het kan 
dankzij het LEUKSte Pad van de Gezins-
sportfederatie. Vraag deze begeleide 
wandeling van 2 km op toegankelijke 
paden aan via gsf@gezinsbond.be

Daarnaast zal GSF tijdens het openings-
evenement in Bosland tal van sportieve 
activiteiten aanbieden én roepen we ook 
jou op om tijdens Week van het Bos zelf 
bosactiviteiten te organiseren. 

www.gsf.be 

De nieuwe mountainbike routes in de kijker
Iedereen moet kunnen genieten van onze bossen, ook mountainbikers.

Op 15 oktober zullen de nieuwe MTB-routes geopend worden in het Nationaal Park Hoge Kempen.

Paardrijden in de vrije natuur heeft een ont-

spannen effect op lichaam en geest. Wisselende 

horizonten creëren steeds nieuwe indrukken 

en ontdekkingen. Spanning en stress vallen 

letterlijk van je af in deze intense beleving en 

brainwash van de natuur. En de accu laadt zich 

weer op met verkwikkende stromende energie. 

Ontdek de ruiterpaden in de Vlaamse natuurge-

bieden op www.natuurenbos.be/recreatietypes/

Centraal in het Zoniënwoud ontdek je B&B 

Hippo-Droom. Geniet van 170km ruiterpaden 

en beleef deze prachtige omgeving op een heel 

andere manier. De B&B beschikt over paarden-

boxen en een weide waar de paarden kunnen 

het gezin dankzij 

gezin Lenigheid, Evenwicht, Uithouding, 

dankzij het LEUKSte Pad van de Gezins-

Daarnaast zal GSF tijdens het openings-

activiteiten aanbieden én roepen we ook 
jou op om tijdens Week van het Bos zelf 

Toe aan iets nieuws? Probeer eens oriëntatiesport!
Ben je toe aan een nieuw avontuur? Een uitdagende sport middenin de natuur?

Het Vlaams verbond voor  oriënteringssporten biedt tal van oriëntatie- evenementen waar je zowel  recreatief als competitief aan kan deelnemen. Laat je inleiden in de wereld van de  oriëntatiesport of kom meer te weten via de website. www.orientatie.org 
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Koud? Regen? 
Niets houdt mij tegen!
Sommigen houden ervan, velen haten het. 
Maar in ons landje is een verse geut 
hemelwater nooit veraf. Die gratis verfris-
sing kan al eens vervelend zijn. Maar hey, 
zo snel werpen we ons toch niet in de 
grijpgrage armen van onze zetel? 

Met deze vijf supertips krijgt de regen geen 
vat op jouw goesting om het bos in te 
trekken.

1. Laagjes, laagjes, laagjes
Slecht weer en koude ga je in de eerste 
plaats te lijf door je slim te kleden. 
Meer over het fabuleuze ‘laagjes-
systeem’ lees je op de volgende pagina.

2. Bescherm je elektronica
Sporten zonder gsm, muziek speler, 
runtracker … wij kunnen bijna niet 
meer zonder. Maar als het regent, 
wil je die  natuurlijk beschermen. 
Daarvoor heb je zeker geen dure en 
fancy gsm-houder nodig. Gewoon een 
 hersluitbaar plastic boterhamzakje uit 
de supermarkt is even goed. 

3. Lang leve vaseline! 
Door de regen heb je meer kans op 
wrijving met je lichaam. Waar kleding 
of huid tegen elkaar schuren, kunnen 
pijnlijke plekken ontstaan. Dat kan venij-
nige brandwonden veroorzaken. Dit kan 
je voorkomen door (vooraf)  vaseline op 
deze plaatsen aan te brengen.

4. Zo droog je natte schoenen 
Zijn je schoenen nat en wil je ze droog 
krijgen tegen morgen? Doe dan de 
 veters los, verwijder eventuele extra 
zooltjes en stop proppen kranten-
papier in de schoenen. Zo drogen je 
schoenen snel, zonder dat ze hun 
vorm verliezen. Zet ze zeker niet op 
de  verwarming, want zo droogt het 
materiaal van je schoenen uit en gaan 
ze sneller kapot.

5. Wees trots op jezelf! 
Dit is misschien wel de belangrijkste 
tip. Misschien was het wat moeilijk 
om eraan te beginnen, heb je even 
 getwijfeld … maar je hebt het toch 
maar weer mooi gedaan. Die terechte 
trots en een lekker warme douche 
achteraf geven jou nog de hele dag 
een zalig gevoel.

Actief het bos in trekken is heel het jaar een goed idee. Jij laat je toch ook niet afschrikken door de nukken van de 
weergoden? Mits een beetje voorbereiding en aangepaste kledij geef je zo de vriezeman en de tranende wolken lik 

op stuk. Met deze tips is het bos 365 dagen per jaar jouw ‘place to be’ voor sportief amusement.

ZO VERSLA JIJ 
DE WEERGODENStudio Brussel duikt een week lang in het bos! Met helemaal voorop ’s lands meest aanstekelijke 

ochtendvrouw-slash-huppelkonijn Linde Merckpoel. De rosse vonk draait haar hand niet om voor een 
lange bosloopsessie voor dag en dauw. ‘De perfecte soundtrack tijdens het lopen? Ben Howard!’

‘Ik zei onlangs tegen mijn lief dat ik 
wou dat ik nooit iets anders meer 

hoefde te doen dan werken, thuis zijn 
bij u en lopen. (lacht) Omdat ik soms 

het gevoel heb dat mijn leven zo hectisch 
is, dat ik graag enkele dingen zou willen 

schrappen uit mijn leven. Maar lopen zou 
daar nooit bij zijn. Ik ga drie of vier keer 
lopen, meestal een uur. Ik zet dat in mijn 
agenda, anders is het zo gemakkelijk om 

die loopsessies te laten varen voor andere 
dingen. En dan word ik heel ongelukkig.’

‘Mijn favoriete loopweer: 
als er regen in de lucht 
hangt of als het een 
beetje aan het regenen is. 
Het is dan wel moeilijk om 
te beginnen, maar er is veel 
zuurstof in de lucht en je 
wordt een beetje afgekoeld 
door de lekker frisse regen. 
Ik vind het ook tof als je 
al aan het lopen bent en 
plots begint het echt te 
drasjen, een echte stortbui. 
Dat geeft je zo’n euforisch 
gevoel. 
Je bent toch al nat, dus 
wat maakt het uit? Ik krijg 
er steevast een kick van: zie 
mij hier eens lopen in deze 
barre omstandigheden. 
Terwijl al de rest binnen zit 
voor de tv. (lacht) Dat en 
heel vroeg ‘s morgens lopen. 
Daarna voel ik mij onover-
winnelijk: bring it on!’

‘Ik loop ook heel graag met een kater. 
Het is raar, maar vaak loop ik net heel goed 

met een kater. Geen zware hé, maar zo’n 
klein katertje van iets te lang te blijven han-
gen, is perfect. En nadat ik frieten heb gege-
ten de avond ervoor. Waarna je gaat slapen 

met dat zware gevoel. Maar dan de volgende 
ochtend gaan lopen, en denken: yes!’

‘Mijn favoriete bosdier is de Vlaamse Gaai. 
Ik pik hem er altijd uit in de lucht. Ze zijn zo cool, 
met hun mooi buikje en die felblauwe vleugels. 
De Vlaamse Gaai is ook het dier van Hamme, vlak-
bij Eksaarde waar ik ben opgegroeid. Ze noemen 
dat daar de wuiten. Heel mijn jeugd lang zijn 
mijn vader tegen mij: Kijk Lindeke, ne wuiten!’

 ‘Ik loop altijd met muziek. Soms is dat pom-
pende Johnny-muziek. Maar vaak ook een cd van 
Ben Howard met superzachte muziek, met liedjes 
als Old Pine en The Wolves. Die plaat past enorm 
goed bij een bos. Op een bepaald moment zit er 
ook het geluid van de regen in. Perfect.’

‘Ik had vroeger een herbarium, 
mijn hobby was planten verzame-
len en daar de Latijnse naam van 
opzoeken. (declareert) Boterbloem: 

Ranunculus repens. Echt waar. Ik heb 
dat van mijn mama, zij is erg geïnte-
resseerd in geneeskrachtige planten 
en kruiden. Verder ben ik helemaal 

geen zweverige boomknuffelaar.’

STUDIO BRUSSEL 
TREKT HET BOS IN

Ook Studio Brussel duikt de Vlaamse natuur 
in tijdens de Week van het Bos. Tijdens het 
openings event in Bosland zal een mobiele 

radiostudio live verslag uitbrengen van de vele 
 f estiviteiten en activiteiten in het geweldige 

natuur gebied in Limburg. Ook in de dagen daarna 
blijft Studio Brussel in de sportieve bossfeer, 

zowel op de radio als op de website. 
Laat je - net als Linde - inspireren!
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Is er iets veelzijdiger dan een Bosbuff? Wie dit 
hippe kleinood enkel gebruikt als sjaaltje, doet 
oneer aan dit magistraal stukje  textiel. Je kan er alle 
kanten mee op, en is dan ook een onmisbaar attri-
buut voor iedereen die zich tegen de elementen wil 
beschermen. Wij geven je graag enkele interessante 
toepassingen van de fantastische ‘buissjaal’. Probeer 
ze zeker eens uit. 

ALL YOU NEED IS… 
EEN ‘BOSBUFF’

IN DE NATUUR 
BIJ ELKE TEMPERATUUR
Onze winters zijn niet van de strengste, en ook onze zomers 
zijn zelden om van te smelten. De temperatuur in ons land 
is dus zelden een spelbreker voor heerlijk bosplezier. Zelfs 
als koning winter regeert of de loden zomerzon hoog aan 
de hemel brandt, is het nog geen probleem om het bos in te 
trekken. Zeker niet als je het groenste fi tnesscenter betreedt 
met aangepaste kledij.

Bekijk hier onze eigen 
modereportage

DROGE LAAG

De eerste laag is deze het dichtst bij je huid. Dit zijn 
dus ook je broek en sokken. De functie van deze laag is 
om je droog te houden. Belangrijk is daarom dat deze 
stof ‘ademt’. Zo kan je zweet ontsnappen. Speciale syn-
thetische stoffen zijn hiervoor veel beter dan katoen. 
Ook bij koud weer zal je zweten, en een natte huid 

koelt veel sneller af dan een droge. 

BESCHERMLAAG

De buitenste laag beschermt je tegen wind, 
regen, sneeuw ... Deze laag kies je een beetje 
afhankelijk van het weer. Een stof als nylon 
is niet volledig waterdicht, maar ademt nog 
voldoende om je zweet te kunnen afvoeren. 
Vaak is dat een goed idee. Alleen als het echt 
hard regent en koud is, kan je beter een stof 

kiezen die volledig waterdicht is. 

ISOLERENDE LAAG

De middelste laag is bedoeld om warme 
lucht te vangen in je kleding. Zeker op heel 
koude dagen is dit een must. Dit kan een 
kledingstuk zijn uit bv. fl eece, wol of een 
speciaal synthetisch materiaal. Deze laag 

mag niet te strak aanspannen om zo de war-
me lucht tussen de lagen vast te houden. 

ZORG DAT JE GEZIEN WORDT
Zeker in de korte herfst- en winterdagen is het 

belangrijk dat je goed zichtbaar bent. Wat je ook 
draagt, zorg dat je voldoende refl ecteert.

ALLEEN STORM EN ONWEER ZIJN 
EEN EXCUUS

Met alle tips die je hier vindt, kan je nog weinig 
weerkundige excuses inroepen om niet de 

 natuur in te duiken. Enkel bij storm en onweer
laat je het bos beter even links liggen. 

OP JE HOOFD: 
De meeste lichaamswarmte ver-
liezen we via ons hoofd. Dus op 

een koude dag is een hoofddeksel 
een must. Je zal merken dat je het 
daardoor al snel minder koud hebt.

AAN JE HANDEN: 
Wanten zijn meestal warmer dan 
handschoenen, maar soms niet 

zo handig. Wat je ook kiest, koop 
ze groot genoeg. Het is best als er 
wat lucht zit aan de tippen van je 
vingers. Dat geeft je extra isolatie 

tegen koude vingers. 

BIJ ELKE TEMPERATUURBIJ ELKE TEMPERATUURBIJ ELKE TEMPERATUUR
Onze winters zijn niet van de strengste, en ook onze zomers 
zijn zelden om van te smelten. De temperatuur in ons land 
is dus zelden een spelbreker voor heerlijk bosplezier. Zelfs 
als koning winter regeert of de loden zomerzon hoog aan 
de hemel brandt, is het nog geen probleem om het bos in te 
trekken. Zeker niet als je het groenste fi tnesscenter betreedt 

BIJ ELKE TEMPERATUUR
Onze winters zijn niet van de strengste, en ook onze zomers 
zijn zelden om van te smelten. De temperatuur in ons land 
is dus zelden een spelbreker voor heerlijk bosplezier. Zelfs 
als koning winter regeert of de loden zomerzon hoog aan 
de hemel brandt, is het nog geen probleem om het bos in te 
trekken. Zeker niet als je het groenste fi tnesscenter betreedt 

LAAGJES, LAAGJES, 
LAAGJES ...

belangrijk dat je goed zichtbaar bent. Wat je ook 
draagt, zorg dat je voldoende refl ecteert.

ALLEEN STORM EN ONWEER ZIJN 

Met alle tips die je hier vindt, kan je nog weinig 
weerkundige excuses inroepen om niet de 

 natuur in te duiken. Enkel bij storm en onweer

oneer aan dit magistraal stukje  textiel. Je kan er alle 

buut voor iedereen die zich tegen de elementen wil 
beschermen. Wij geven je graag enkele interessante 
toepassingen van de fantastische ‘buissjaal’. Probeer 

Met alle tips die je hier vindt, kan je nog weinig 

 natuur in te duiken. Enkel bij storm en onweer

Kies voor 
schoenen met goede 

schokdemping. Die vangen 
de krachten op die op je 

enkels, knieën en heupen komen 
te staan. Zorgen je schoenen voor 

voldoende stabiliteit en steun? 
Tijdens het lopen mag je hiel 
niet op en neer schuiven in 

de hielkap.
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Ben jij een atletische boss in het bos? Of zoek 
je in de natuur vooral ontspanning? Geniet je 
gewoon van de omgeving of wil je ook het fi jne 
weten van het leven in het bos? Wat voor iemand 
je ook bent, het grootste fi tnesscenter van het 
land vind je niet tussen muf beton. Ook voor 
hersengymnastiek is er geen betere plaats. In de 
gezonde buitenlucht voelt elke verbrande calorie 
dubbel zo zalig. Zowel de topatleet, de ontstres-
ser, de pure plezierzoeker als de natuurliefhebber 
vindt hier alles voor een gezonde geest in een 
gezond lichaam. 

Rep je naar een bosvestiging in je 
buurt!
Doe de test en ontdek snel al het leuks dat een 
bos voor jou onder zijn bladerdek verborgen 
houdt. Zoek je iemand om samen naar het bos 
te gaan? Deel je resultaat op Facebook, spoor je 
vrienden aan om hetzelfde te doen … en je vindt 
beslist een aantal gelijkgestemde Facebook-bud-
dies. Sporten is fi jn, maar samen is het nog 
leuker!

Welke 
bossporter 
ben jij?

Iedereen het bos in! Dat wil de Week van het Bos bereiken. Logisch, want in elk bos is er voor iedereen plezier à la carte. 
Maar niet iedereen is gelijk. Wil je weten wat voor een bossporter jij bent? En van welk bosplezier jij gegarandeerd gaat 

springen als een jong konijn, suskewieten als een vink of dartelen als een jong edelhert? Doe snel de test en ontdek 
waarom het bos ook jouw ideale fi tness- of ontspanningszaal is. 

Wat wil je zien als je in de spiegel kijkt?
a. Hmmm, ziet er goed uit … geen restauratie nodig aan deze gotische kathedraal.
b. Dit lichaam is altijd en overal paraat om tot het uiterste te gaan. Klaar voor elke 

uitdaging.
c. Het uitzicht en de spieren zijn voor mij niet zo belangrijk: souplesse en lenig-

heid vind ik veel belangrijker.
d. Ik wil iemand zien die volledig in balans is, lichamelijk en geestelijk.
e. Dat lichaam maakt mij niet zoveel uit, als er maar een vrolijke kop op staat, 

waar liefst ook nog wat kennis in zit.

Uitslag
Je bent een …

STERKE MIER 
(als je meestal antwoord ‘A‘ gaf)

Sporten is voor jou in de eerste plaats belangrijk 
om er gezond en sportief uit te zien. Een lichaam 
heeft spieren en die mogen gezien worden. Af en 

toe enkele krachtoefeningen kunnen voor jou geen 
kwaad: sit-ups, push-ups, squat-oefeningen  …

 Strak gespannen spieren tonen hoe sterk je bent. 
Jij bent een krachtpatser voor wie niets te zwaar is. 

Een omgevallen boom in het bos? Dat is voor jou 
misschien wel een perfect toestel om te ‘poweren’.

SNELLE MUIS
(als je meestal antwoord ‘B‘ gaf)
Sporten is presteren. Mijn rondetijd van gisteren? Die 
probeer ik vandaag te verbeteren. Je trippelt moeiteloos 
langs alle hindernissen van het bossporten. Opgeven? 
Nooit! Hard werken is de boodschap! Door weer en wind 
ga je met je snelle pootjes altijd hard. En je wil ervoor 
gaan om nog sneller te worden. Geen kat die nog moeite 
zal doen om jou te proberen vangen!

LENIGE LUIS
(als je meestal antwoord ‘C‘ gaf)

Als lenige luis is sport voor jou vooral een zoek-
tocht naar deugddoende ontspanning: je spieren 

en pezen rekken, spanning laten ontsnappen en je 
lichaam en geest soepel houden. Jij bent één met 

de natuur en je wil vooral heerlijk genieten van een 
wandeling, een beetje joggen, misschien ook yoga 

of tai-chi … Dat is voor een lenige luis als jij pas 
echt bosgenot.

BEHENDIGE BEVER
(als je meestal antwoord ‘D‘ gaf)
Sporten is voor jou plezier. Punt. Het mag een tikkeltje 
avontuurlijk, het mag eens anders dan anders, belang-
rijk is dat het leuk is. Je houdt ook van uitdagingen: 
een parcours op hoogte is echt iets voor jou: plezant 
én avontuurlijk. Bij een behendige bever komt meestal 
ook na het sporten het plezier op de eerste plaats: fris 
pintje of een lekker wijntje? Het hoort er gewoon bij. 
Want bevers doen het graag samen. Zoals de burcht die 
ze bouwen, zo bouw jij ook graag samen met je vrienden 
aan een sportieve en plezante levensstijl.

PIENTERE UIL
(als je meestal antwoord E‘ gaf)

Sporten, dat mag … Maar de natuur is voor jou te 
boeiend om het enkel als fi tnesscenter te zien. 

Jij wil meer weten over de natuur, ontdekken welke 
bomen en insecten je tegenkomt, weten welke 

vogel hoort bij dat geluid … Het bos is voor jou 
een oneindig fi tnesscenter voor hersengymnastiek. 
Wandelen, trektochten, geocachen … dat zijn jouw 

geliefkoosde avonturen in het bos.

START!

 Ik wil iemand zien die volledig in balans is, lichamelijk en geestelijk.
 Dat lichaam maakt mij niet zoveel uit, als er maar een vrolijke kop op staat, 

Na 10 rondjes in het bos is voor 
mij het elfde …
a. Nog eens even alles uit de kast halen, de laatste 

krachten nog eens aanspreken.
b. Heerlijk afzien: geen pijn, geen gein!
c. Even doorbijten … maar dan voelt het zalig met 

een fris hoofd.
d. Geen optie: ik ben geen ‘streverke’. 

Alleen plezier telt.
e. Miserie, miserie, miserie!

100 meter onder de 
10 seconden, dat is…
a. Iets voor fantastische atleten.
b. Een doel voor mij.
c. Iets voor uitslovers.
d. Iets voor Lamborghini’s en Ferrari ‘s.
e. Sneller dan 36 km/u.

Een omgevallen boom 
in het bos is…
a. Een prima fi tnesstoestel: push-ups op de stam, 

of sit-ups met de voeten onder de boom … 
b. Een uitdaging: een ideale hindernis die het 

 sporten nog leuker maakt.
c. Wat? Kunnen er bomen omvallen in het bos? 

Brrrrrrr …
d. Mmmm, heb ik nog wat stookhout nodig voor 

komende winter?
e. Een ideale plaats om op zoek te gaan naar 

interessante insecten.

Hoeveel sport jij?
a. Heel vaak: spieren moeten zo veel mogelijk getraind 

worden.
b. Bijna dagelijks: een dag niet gezweet is een dag niet 

geleefd.
c. Telkens als ik stress voel opkomen en eens alles 

achter mij wil laten.
d. Onze vaste afspraak, een of twee keer per week.
e. Zo weinig mogelijk! Ook als ik de natuur in trek is 

dat niet om te sporten.

Sport en muziek? 
Dan denk ik vooral aan:
a. We are the champions (Queen).
b. Eye of the Tiger (Survivor).
c. Gymnopédies (Satie).
d. You never walk alone (Gerry and the pacemakers).
e. Einstein Brain (Admiral Freebee).

Wat denk je als het regent…
a. Liefst sport ik buiten, maar als het regent ga 

ik even graag eens binnen sporten.
b. Voordelig: scheelt een halve liter isotone 

dorstlesser.
c. Het gerammel van druppels op het bladerdek 

is een leuke soundtrack.
d. Joepie! Modder! Buikschuiven! Avontuur!
e. Ok, dan wordt het maar de zetel!

Wis je dat een mier niet kan 
doodvallen, zelfs niet als je hem 
van een hoge toren gooit?
a. En dan?
b. Ik hoop dan voor de mier dat hij niet valt op 

het parcours waar ik loop. Ik denk trouwens dat 
ik door het vele sporten al heel wat mieren heb 
vertrappeld. Sorry … 

c. Interessant … Ik zou wel willen weten hoe dat 
komt.

d. Sterk, ik wou dat ik dat ook kon … 
Dan kon ik basejumpen zonder valscherm.

e. Tuurlijk weet ik dat: een mier is veel groter in 
verhouding met zijn gewicht. Zo is de mier een 
beetje zijn eigen valscherm. 19
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HELP! DE 
SPIN IS 
DAAR!

met JOUW  
KLAS naar een  
BOSFILIAAL

Olympische  
herfstspelen 

UITGETEST

DOE MEE MET DE  
OLYMPISCHE HERFSTSPELEN

Zin in een partijtje Bosketbal? Nieuwsgierig naar de 
regels van het wereldkampioenschap Conker? Altijd 
al eens als een echte tovenaarsleerling Zwerkbosbal 
willen spelen of wil je gewoon iets supercools doen 
met de klas? Sluip dicht bij de grond, balanceer 
boven de bodem, dans met een boom en zoef met 
een bezem door het luchtruim. Komaan sofasurfers,  
tijd om echte bosatleten te worden!

‘Oooh, waaah, ik wil eerst!’ Een bende 6- en 7-jarige jongens en meisjes van de Sint-Lutgardis Openluchtschool in Schoten 
stond letterlijk te springen om enkele van de Olympische Herfstspelen uit te testen. Turnjuf Kim liet de turnzaal voor wat 

ze was en trok met haar 23 bosatleetjes de natuur in om in de gezonde buitenlucht te ravotten. 

ONTWIJK HET SPINNENWEB
De reuzenspin heeft tussen de bomen in het bos haar web 
geweven. Baan je één voor één zo snel mogelijk een weg naar 
de overkant en probeer de kleverige spingragdraden niet of zo 
weinig mogelijk aan te raken! Ben jij soepel genoeg?

SPELLETJES

In samenwerking 
 met BOS+

Doe mee met de  
Olympische Herfstspelen 
We schotelen jullie 10 sporttakken voor ter inspiratie. 
Elke discipline kreeg een heldere fiche met uitleg, timing 
en (eventueel) het nodige materiaal.  
Op  www.weekvanhetbos.be/indeklas  vind je de fiches 
van alle Herfstspelen terug.

BOSKETBAL
Iedereen kent basketbal, maar je kan ook in het bos basketten! Maak een 
doel met hoepels die je aan een boom vastbindt. Je mag de bal naar elkaar 
gooien of botsen tegen een stam, maar je mag niet lopen met de bal in 
handen. Welk team kan het meeste scoren? Bosketten maar!

BOSBALANS
Dit spel zit in Kamp 4: Wild Forest Gym. Alle 
teamleden gaan op een boomstam staan en 
proberen om er het langst op te blijven staan.  
Je kan ook één voor één over de stam lopen. 
Word jij de kampioen van het evenwicht?

KOMAAN JUF  
OF MEESTER,  

NU IS HET AAN 
JOU OM MET JE 

KLAS HET BOS IN 
TE TREKKEN!

03.

04.

05.

06.

07.

08.

Olympische  

herfsts
pelen 

uitgetest door ...

Supercoole tips om 

het bos van jou  

te maken

Woordzoeker

Bosmoppen

Het altijd  

rechtdoor spel

Wist je dat ....

Spelletjes

INHOUD

Klassen en groepen die met minstens vijf van 
deze Herfstspelen aan de slag gaan, krijgen 

een fijne Week van het Bos-attentie. Stuur een 
foto van elk Herfstspel dat je gespeeld hebt 

naar  info@weekvanhetbos.be  en ontvang deze 
geweldige Boskampioenensjaal!

CADEAU

3



B S O C H R O N O M E T E R I U T T
O M H U F E P T Y E K C O H S O B X
D J I R T S D E W W W D F D V V G S
X E V E N W I C H T N X G X C G N A
K I R I V T O N D O V K E K F T J I
W J V S D Y P E T T J P F G L C C N
R A S D K B F C O I M X M K Y M B E
S O B L E E P S E R B S J Y N L Y L
H H U N K Z B P R K T M C C A X C E
D C T A X W E S N V U Y Z B G S W P
S S P T R E V N O V R F T R H S C S
J I M U I R M X O O T E Q R O S Y T
L P A U U K Y B I N K K Y U M K E S
M M K R C B H G E S B A T I B V V F
B Y N C H A V G O M V X M T W N T R
R L E W W L N B K A M P I O E N P E
Q O I K W I T J E A K Q C Q L H E H
Q J T T R K X W S F X D H J H Z K Y

BOSHOCKEY
BOSKETBAL
CHRONOMETER
EVENWICHT 
HERFSTSPELEN
KAMPIOEN
NATUUR
OLYMPISCH
RINGEN
SPEELBOS
TIENKAMP
TOERNOOI
WEDSTRIJD
ZWERKBAL 

woordzoeker

Er loopt een smurf door het bos en ineens krijgt hij een tak 
tegen zijn hoofd. Zegt hij: “AUW, alweer een blauwe plek.”

Het loopt door het bos en het bezorgt een hoop brieven? 
Paulus de Postkabouter.

Jantje en zijn oma gaan naar het bos, vraagt oma aan Jantje: 
“Zie je het bos al?” Jantje zegt: “Neen, alle bomen staan 
ervoor!”

De juf neemt de kleuters mee naar het bos. Kleine Inge ziet 
enkele wilde kastanjes die nog in hun stekelige bolster op de 
grond liggen. “Wat zijn dit?” vraagt de juf. ”Eitjes van stekel-
varkens”, zegt Inge.

Marie is in de vijver gevallen en wordt gelukkig nog net op 
tijd gered door een voorbijganger. Die vraagt haar: “Kun je 
niet zwemmen?” “Jawel hoor,” antwoordt Marie een beetje ge-
schrokken, “maar op dat bordje staat Verboden Te Zwemmen!”

Waarom lachen muizen als ze over gras lopen? 
Omdat het gras onder hun oksels kietelt!

Waarom vliegen zwaluwen in de winter naar het zuiden? 
Omdat het te ver is om te lopen!

de leukste bosmoppen

BSOCHRONOMETERIUTT
OMHUFEPTYEKCOHSOBX
DJIRTSDEWWWDFDVVGS
XEVENWICHTNXGXCGNA
KIRIVTONDOVKEKFTJI
WJVSDYPETTJPFGLCCN
RASDKBFCOIMXMKYMBE
SOBLEEPSERBSJYNLYL
HHUNKZBPRKTMCCAXCE
DCTAXWESNVUYZBGSWP
SSPTREVNOVRFTRHSCS
JIMUIRMXOOTEQROSYT
LPAUUKYBINKKYUMKES
MMKRCBHGESBATIBVVF
BYNCHAVGOMVXMTWNTR
RLEWWLNBKAMPIOENPE
QOIKWITJEAKQCQLHEH
QJTTRKXWSFXDHJHZKY

OPLOSSINGEN:

TIP 1: NO LIMITS AAN JE BOSPLEZIER 
Buitenspelen is top, maar niet als je steeds te horen krijgt dat alles gevaarlijk is of je 
nat kan worden (wat is het probleem?). Wil je bosplezier beleven in alle vrijheid? Kies 
dan een bos met een café of restaurant aan. Dat geeft je ouders voldoende afleiding 

zodat jij veel meer je gang kan gaan. Cool! Bovendien zal er voor jou ook wel een 
drankje klaar staan, misschien zelfs een ijsje.

Supercoole tips om 
het bos van jou  

te maken
SPOOR JIJ WEL LEKKER?

Speel jij ook graag games? Volg je vlogs zoals die van Enzoknol of MeisjeDjamila? En hou je ook van de grappigste series 
op televisie? Geen probleem, natuurlijk zijn die zalig. Maar hey, je wilt ook de duizenden supercoole sportieve avonturen 

niet missen die buiten op je staan te wachten. Met deze tips zet je je ouders een beetje op het verkeerde spoor, maar 
wordt het vooral overal plezieriger, zowel binnen als buiten. Probeer ze zeker eens uit!

TIP 2: OEPS, IN EEN PLAS!
Wat niet mag is meestal leuker. Vind je niet? Een bos is de ideale 

plaats waar je kan doen wat niet mag, en toch zeggen dat 
het ‘per ongeluk’ was. Zeg maar eens tegen je papa dat je ‘per 

ongeluk’ in die diepe plas bent gestapt. In een bos is de kans veel 
groter dat je ermee weg komt. Prank!

TIP 3: GAMEN VS. SPELEN: WIN-WIN
Ok, jij wil alles: zoveel mogelijk buitenspelen én game-tijd. Dan is 
deze tip van goudwaarde: onderhandel over je schermtijd. Doe 

alsof je niet wil buiten spelen, pruttel een beetje tegen… maar je 
zegt dan “Ok, als we deze namiddag naar het bos trekken, mag ik 
dan daarna een half uurtje langer op de tablet?” Wedden dat het 
lukt? Zo kan je méér buiten spelen én meer gamen. Perrrrrrrfecto! 

TIP 4: SPORT MET VERBEELDING
Stil zitten? Neen, bedankt! Ook in het bos zoek jij actie 

én competitie. Maar mag jij geen bal, tennisracket 
of baseballknuppel meenemen naar het bos? Geen 

probleem: gebruik gewoon je verbeelding! Voetbal met 
een grote dennenappel, tennis met je handen als racket 

en een tamme kastanje als bal. Honkbal? Een dikkere stok 
helpt je uit de nood. In het groen kan je alles doen!
Check zeker eens de 10 Olympische Herfstspelen op  

www.weekvanhetbos.be/indeklas!

EXTRA  
SUPERTIP!

Ons land is ook hét land van 
de jeugdbewegingen. Nergens 
vind je zoveel verschillende 
topgroepen, ook in jouw 

buurt: Chiro, KSA, Scouts, 
Gidsen, KLJ … het maakt niet 
uit: overal speel en sport je 

samen met vrienden en coole 
leiders vaak buiten. 

KUN JIJ ALLE VERBORGEN WOORDEN VINDEN IN DEZE WOORDZOEKER?
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STERKE PUNTEN


ZWAKKE PUNTEN

Hoe lekker braambessen ook zijn, de 

meeste mensen zijn niet zo dol op 

braamstruiken. Op de bladeren en de 

stengels van de plant staan immers 

heel wat stekels. Niet zo fijn als je door 

braamstruiken probeert te wandelen. 

Maar wel heel slim van de struik. De 

stekels beschermen hem immers tegen 

grazers zoals koeien en schapen.

Braamstruiken hebben vaak last van 

de kleine braamluis. Dit is een soort 

bladluis die de bladeren en de bloemen 

aantast. Door de braamluis komen 

er minder braambessen op de plant. 

Zonde!

Eens besmet, geraakt de braamstruik er 

nooit meer helemaal van verlost.

KAMPIOENEN IN VERLEIDEN

Mm-mmm wat kan een tussendoortje, een snoepje of een stukje fruit toch goed smaken! Nog lekkerder wordt het,  

wanneer je ze in een bos of stukje natuur om de hoek kan vinden. Sommige vruchten en noten zijn zo lekker dat er haast 

om wordt gevochten. Niemand kan aan hun verleidelijke smaak weerstaan!

WIJ STELLEN U VOOR: 

KAMPIOEN 1: BRAAM

Ken je deze donkerblauwe vruchten? Ze zijn overheerlijk! 

Bramen groeien op braamstruiken en lijken uit allemaal 

kleine bolletjes te bestaan. Vanaf augustus kan je ze plukken. 

Bramen zijn heerlijk zoet en je kan ze dan ook zo eten. Wel 

opletten: pluk altijd bramen die minstens één meter hoog 

groeien. Anders kunnen er urinesporen van allerlei dieren 

opzitten. Bramen worden ook vaak verwerkt tot confituur of 

bramenjam. En als je ze opwarmt dan krijg je een superlek-

ker sausje voor je vanille-ijsje. 


STERKE PUNTEN


ZWAKKE PUNTEN

Hazelnoten zijn niet alleen heel 

erg lekker, ze zijn ook bijzonder 

gezond. De noten zijn één van de 

meest gezonde vruchten die je kan 

eten. Ze zitten bomvol vitamines en 

mineralen. 

Een van de grootste vijanden van de 

hazelnoot is de hazelnootboorder. 

Dit kevertje legt zijn eitjes in de 

hazelnoot. Wanneer de eitjes 

uitkomen, dan eten de kleine kevers 

de noot helemaal op. Daarna 

moeten ze natuurlijk nog uit de 

noot ontsnappen. Daarvoor boren 

ze een gaatje in de wand van 

de noot. Daarom heten ze ook 

‘hazelnootboorder’.

KAMPIOEN 2: HAZELNOOT

De hazelnoot is de lekkere en voedzame vrucht van de 

hazelaar. Ze zijn 1,5 à 2 cm groot en eivormig. Eekhoorns 

en spechten zijn dol op hazelnoten. En ook heel wat men-

sen zijn verzot op hazelnootpasta. In Vlaanderen is dit 

misschien wel het meest verkochte boterhammenbeleg! 

Hazelaars vind je vaak in tuinen en in onze bossen. Je kan 

de struik ook prima als haag laten groeien. Wie wil er nu 

geen haag met lekkere noten aan z’n huis? Hazelnoten 

kan je vanaf september verzamelen.

WEEKVANHETBOS.BE

(VAN ONZE SMAAKPAPILLEN)

UITDAGING 3
Daag je vrienden uit voor een spelletje  
‘IK ZIE IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET’
1 speler heeft een voorwerp dat hij of zij rondom zich ziet 
in gedachten en geeft slechts 1 kenmerk: kleur. De andere 
spelers raden om de beurt wat het zou kunnen zijn. 

Het altijd  recht  door  spel

Daag je vrienden uit! In één rechte lijn stap je dwars door het bos. Wat kom jij onderweg tegen? Let’s go!

UITDAGING 2
Vind jij drie kriebeldiertjes onder de struiken? 
Vang ze in je glazen potje, schrijf hier welke dier-
tjes je gevonden hebt en laat ze dan terug vrij!

UITDAGING 1 
Er liggen omgewaaide bomen op je pad ...  
Wandel achteruit over deze bomen.

NU WEER 
VOORUIT!

JE BENT 
ER BIJNA

START!

Lap!Erover

Oh-oh. 

Stek
elige 

struik
en…...

FINISH

TIP! 

Gebruik het 

spiegeltje om 

achter jou te 

kijken.

stapschoenen glazen potje spiegeltje

Wat heb je nodig? 

DE AFVALKAMPIOENEN

Ritsel, ritse
l, ritse

l. Kijk eens naar je voeten. De blaadjes beginnen te vallen. Op sommige plaatsen ligt er ze
lfs al een dikke 

laag bladeren. Maar in de lente zijn die bladeren bijna allemaal verdwenen. Hoe komt dat toch?! Daar zorgen deze twee 

kampioenen voor!

WIJ STELLEN U VOOR: 

KAMPIOEN 1: DE REGENWORM 

Wie goed zoekt, bijvoorbeeld op een grasveldje, ziet soms een geval-

len blad rechtop in de grond staan. En dat is helemaal geen toeval 

of toverij. Aan de andere kant van het blad is een regenworm druk 

bezig het blad de grond in te trekken. Regenwormen eten niet alleen 

bladeren, maar ook zaden en allerlei dood plantenmateriaal. 

De regenworm trekt bladeren de grond in door zich af te zetten met 

kleine scherpe haartjes die zich op ieder segmentje van zijn lichaam 

bevinden. Als het blad eenmaal onder de grond getrokken is, begint 

de afbraak door bijvoorbeeld schimmels die van nature in de bodem 

voorkomen. Hierdoor valt het blad uiteen in kleine stukjes. De worm 

kan deze stukjes opeten en gebruikt daarbij spieren rond zijn tande-

loze mond. Tussendoor neemt hij hapjes zand om alles verder fijn te 

malen.


STERKE PUNTEN



ZWAKKE PUNTEN

Regenwormen kunnen heel wat 

bladeren mee in hun gangen 

slepen en hebben nooit te 

weinig eten.

Als het regent, dan lopen de 

gangen van de regenworm vol 

water. Wormen die niet willen 

verdrinken kunnen dan maar 

beter naar boven komen. Daar-

om heten ze ook ‘regenwormen’. 

Helaas: als ze boven de grond 

zijn, vormen ze een makkelijke 

prooi voor vogels en egels.


STERKE PUNTEN



ZWAKKE PUNTEN

Een en dezelfde schimmel kan 

geweldig groot zijn. Zijn zwam-

draden kunnen onder de grond 

tientallen (soms zelfs honder-

den) meters ver groeien. 

Heel wat schimmels kunnen 

enkel overleven als er (dood) 

hout in de buurt is.

KAMPIOEN 2: DE SCHIMMEL

De schimmel is ook een kampioen in het afbreken van natuurlijk 

afval. Dat doen schimmels vooral met dood hout, boomstammen en 

takken. Denk maar aan de paddenstoelen die je ziet op takken of op 

boomstronken. Dat is meestal een teken dat het niet zo goed gaat 

met de boom. 

Wacht eens even? Zijn het nu schimmels of paddenstoelen … Of is 

dat allemaal gezwam? Wel, met zwammen en schimmels bedoelen 

we meestal hetzelfde. Het grootste deel van zo’n schimmel of zwam 

bevindt zich echter ónder de grond. Wat wij ervan zien, is eigenlijk de 

‘vrucht’ en kennen we als een paddenstoel. 

Schimmels gebruiken de resten van dode planten als voedsel. Ze 

zetten dit dood materiaal om in nieuwe stoffen. Zo maken ze bijvoor-

beeld humus. Deze humus is vo
or andere planten heel erg voedzaam. 

Dankzij de humus kunnen andere planten op hun beurt dus groeien! 

WEEKVANHETBOS.BE


STERKE PUNTEN 

ZWAKKE PUNTEN
Een vos kan topsnelheden tot  

60 km/u halen. Dat maakt hem een 
van de snelste zoogdieren in onze 

streken. Maar behalve snel is de vos ook 
slim: hij beschikt over een bijzonder goed geheugen. 

De vos heeft tegenwoordig het grootste 
verspreidingsgebied van alle roofdieren. 

Hij komt bijna overal voor in het 
noordelijke halfrond. Dat komt omdat 
de vos zich heel goed kan aanpassen 

aan nieuwe leefomstandigheden.

De vos is slim en nieuwsgierig, maar 
deze nieuwsgierigheid kan hem ook 

fataal worden. Soms gedraagt hij zich 
erg roekeloos en houdt hij geen reke-
ning met mogelijke gevaren. Zo waagt 
de vos zich bijvoorbeeld erg dicht bij 
mensen en duiken ze meer en meer 

op in steden. Daar worden ze vaak het 
slachtoffer van het verkeer. 

SNELHEIDKAMPIOENEN
Zzzzzoef! Hebben jullie dat ook gezien? Flits! Of ging het te snel? Snelheid is een belangrijke troef voor wie wil overleven 

in de natuur. Er is niemand die zo snel door de lucht kan zoeven als de valk. En wie al eens een roodbruine flits gezien 

heeft aan de bosrand, weet dat ook vossen snelheidsduivels kunnen zijn. WIJ STELLEN U VOOR: 

KAMPIOEN 1: DE VOS De vos ziet er op het eerste zicht heel knuffelbaar uit,  

met zijn dikke roodbruine vacht, witte staartpunt en  

donkerbruine sokjes.Maar vergis je niet, de vos is een echte rover! Hij jaagt vooral 

’s nachts en in de schemering op konijnen, ratten, vogels, 

muizen en egels. Kieskeurig is hij niet, de vos eet ook  

wormen, kevers en afval. Is er dan niets dat hij niet lust? 

Jawel hoor, kikkers en padden vindt de vos écht vies. 


STERKE PUNTEN 

ZWAKKE PUNTEN
Behalve bliksemsnel zijn valken ook 
erg behendig. Zelfs aan heel hoge 

snelheden kunnen ze exact mikken 
en haarscherp bochten nemen. Dat 
moet ook wel om andere vogels in 

de vlucht te verschalken. 

Valken zijn heel gevoelig aan 
gifstoffen. Ze krijgen die binnen 
door vogels op te peuzelen die 
besproeide landbouwgewassen 
of vergiftigde insecten eten. In 

de jaren ‘60 waren valken bij ons 
uitgestorven. Gelukkig zijn heel wat 
van deze giftige stoffen intussen 

verboden. Sinds de jaren ‘90 komt de 
vogel bij ons opnieuw voor. En elk 
jaar zijn ze met een beetje meer!

KAMPIOEN 2: DE SLECHTVALKOok de valk is een echte wereldburger. Hij komt op alle 

continenten voor, behalve op Antarctica. Er bestaan heel 

wat soorten valken. Bij ons vind je bijvoorbeeld de slecht-

valk, de torenvalk en de boomvalk.
Valken lusten alle vogels en vleermuizen die ze te pakken 

kunnen krijgen. Ze plukken hun prooien uit de lucht. Dat 

doen ze met twee: één valk jaagt de prooi op, terwijl de 

andere valk hoog in de lucht op de loer ligt en zich op het 

juiste moment laat vallen. Onze valken zijn geen  

bosvogels, maar wel de absolute snelheidskampioenen van 

het luchtruim.WEEKVANHETBOS.BE

©
 Vilda-Rollin Verlinde

Wist je dat... 

Download snel 
het pakket op  

www.weekvanhetbos.be/
indeklas 

en ga aan de slag  
met de hele klas.

Je vindt er ook de boomfiches  
van vorig jaar terug.

TREK VOOR DIT 
SPEL NAAR EEN 

SPEELZONE, 
DAAR MAG 

JE RAVOTTEN 
IN ALLE 

RICHTINGEN.

KAMPIOENEN VAN  
HET TEAMWORK

… Bijen die nectar verzamelen aan elkaar uitleg-
gen waar ze de beste bloemen vinden? Dat doen 

ze door aan de korf een dansje te vliegen. De 
andere werksters kunnen uit de dans afleiden 

hoe ze moeten vliegen.

AFVALKAMPIOENEN
… Regenwormen bladeren in de grond 

trekken door zich af te zetten met kleine, 
scherpe haartjes die zich op zijn lichaam 
bevinden? Als het blad eenmaal onder de 

grond is, begint de afbraak door schimmels. 
Hierdoor valt het blad uiteen in kleine stukjes 
die de regenworm kan oppeuzelen met zijn  

tandeloze mond.

SNELHEIDSKAMPIOENEN
… Slechtvalken de allersnelste dieren ter 

wereld zijn? Wanneer ze zich van op grote 
hoogte op een prooi storten, halen ze tot 
289 km/u. Dat is 20 km/u sneller dan de 

allersnelste Formule 1-wagen ooit!

KAMPIOENEN VAN DE NACHT
… Vleermuizen de beste piloten zijn die er bestaan?  

Niemand kan zo  behendig sturen. Ze kunnen zelfs vliegen in een doos 
volgespannen met touwen, zonder ook maar één keer een touw te raken.  

Vleermuizen  vliegen dus zeker niet in je haren.

©
 Vilda-Rollin Verlinde

KAMPIOENEN IN VERLEIDEN 
  … Braamstruiken de favoriete verstop-

plaats zijn van loopvogels zoals fazanten en 
patrijzen en ook van konijnen en muisjes? 

De doornachtige takken beschermen hen en 
ondertussen kunnen ze ook nog smullen van 

de heerlijke bessen!

… 
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Labyrint

welk sportief dier 
zit hier verstopt

Verbind de cijfers 1 t.e.m. 64 en ontdek welk slim 
bosdier we zoeken. Haal daarna je kleurpotloden boven 

en kleur dit bosdier in je lievelingskleuren.

Help onze snelle muis zijn heerlijk hapje te vinden! Er is maar één weg.

Liefste                    

Deze bon geeft je recht op      uur 
speeltijd in de vrije natuur.

Ik beloof dat ik deze tijd samen 
met jou zal spenderen in een bos of 

natuurgebied.

Groene groetjes,
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