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ONS ALLEMAAL!

“SPORT IS MIJN NATUUR” … LAAT JE VERWONDEREN DOOR DE VERSCHEIDENHEID IN
HERFSTKLEUREN, GA SPORTEN TUSSEN DWARRELENDE BLADEREN, ONTSPAN MET EEN
YOGASESSIE TUSSEN VOGELMUZIEK EN GEEF ZUURSTOF AAN JE LEVEN. DE WEEK VAN HET
BOS IS HÉT MOMENT OM ONZE BOSSEN TE ONTDEKKEN. IN HEEL VLAANDEREN HEET HET
AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS JOU SAMEN MET BOS+ WELKOM IN ONZE NATUUR.

Dus trekken we samen het bos in en beleven daar de natuur in actie. Want sporten in het bos
BOOMT. Ga mee op zoek naar de Kampioenen van het Bos en organiseer tussen 8 en 15 oktober een
Boskampioenschap bij jou in de buurt.
Schuilt er in jou een competitiebeest of eerder een luiaard? Ben je een kei in denksport, zo behendig
als een bever of zo lenig als een luis? Volwassenen, jongeren, bibliotheken, jeugdhuizen, gemeenten,
jeugdbewegingen, natuurverenigingen, … van sofasurfer tot bosatleet: IEDEREEN kan meedoen.
Je deelname overwegen is zilver, maar (tijdig) inschrijven is goud. Neem om te beginnen deze brochure
eens door. Je ontdekt er heel wat inspiratie om je Olympische Herfstspelen vorm te geven. Bovendien kom
je alles te weten over een correcte inschrijving. Daarnaast is www.weekvanhetbos.be dé plek waar je
alles te weten komt over de feestweek van het bos. Nog vragen? Aarzel niet, je kan terecht bij
info@weekvanhetbos.be

KIES JOUW

SPORTCOACH

is natuur

In samenwerking met:

STAP 1

OPWARMING
STA JE TE TRAPPELEN VAN ONGEDULD? OF KRIJG JE AL KNIKKENDE KNIEËN VAN HET IDEE?
ELKE BOSATLEET WEET: GOED BEGONNEN IS HALF GEWONNEN! DE JUISTE ACCOMMODATIE IS
ONMISBAAR. OP ZOEK NAAR EEN (GESCHIKT) BOS IN JE BUURT? CHECK DAN ZEKER EENS
WWW.NATUURENBOS.BE

VERVOLG MET EEN GRONDIGE OPWARMING EN KIES
DAARVOOR DE COACH DIE HET BEST BIJ JOU PAST:
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STAP 2

IN DE STARTBLOKKEN

ZIN IN EEN PARTIJTJE BOSKETBAL? NIEUWSGIERIG NAAR DE REGELS VAN HET WERELDKAMPIOENSCHAP
KASTANJESLINGEREN? NOOD AAN EEN HEUSE TEAMBUILDING OF ALTIJD AL EENS ALS EEN ECHTE TOVENAARSLEERLING
ZWERKBAL WILLEN SPELEN? WE SCHOTELEN JULLIE 10 SPORTTAKKEN VOOR TER INSPIRATIE. ELKE DISCIPLINE KREEG EEN
HELDERE FICHE MET UITLEG, TIMING EN (EVENTUEEL) HET NODIGE MATERIAAL. DEZE 10 KANT-EN-KLARE ACTIVITEITENFICHES
VIND JE HIER. KIES DE DISCIPLINES DIE JOU HET MEEST AANSPREKEN OF GA MET ALLE TAKKEN AAN DE SLAG. ZO
ORGANISEER JE IN 1-2-3 EEN BOSKAMPIOENSCHAP BIJ JOU IN DE BUURT!

Nog steeds nood aan een extra duwtje in de rug? Weet dan: Bewegen is gezond! Uiteraard goed voor de
lichamelijke conditie, maar er zijn ook heel wat mentale en sociale voordelen. Ben je op zoek naar een
leuke manier om de klas, de gemeentemedewerkers, je medeleiding, … in beweging te krijgen? Ga op het
LEUKSte pad! Tijdens deze tocht krijg je opdrachten voorgeschoteld. Je werkt aan Lenigheid, Evenwicht,
Uithouding, Kracht en Snelheid. De kaartjes, steekkaarten met oefeningen en een rugzakje met materiaal kan
je aanvragen via gsf@gezinsbond.be. Of neem een kijkje op 10.000 stappen. Je vindt er weetjes, feiten en heel
wat voorbeeldacties om mee aan de slag te gaan. Want elke stap telt!

LAAT JE JE LIEVER COACHEN DOOR ONZE BOSATLETEN?
HIERONDER VIND JE INSPIRERENDE VOORBEELDACTIVITEITEN.
UITERAARD MAG JE OOK ZELF IETS VERZINNEN. WIE VRAGEN
HEEFT KAN ALTIJD TERECHT BIJ INFO@WEEKVANHETBOS.BE

PIENTERE UIL

Neem familie, vrienden, kennissen of buurtbewoners
mee op sleeptouw. Verras ze onderweg met de leukste
weetjes en spannendste verhalen. Vergeet ook de
jonge deelnemers niet. Inspiratie voor een kindvriendelijke educatieve herfstwandeling vind je hier.
Geef kinderen vooraf een bomenboek mee, dat ze
tijdens de wandeling kunnen invullen. Liever wat
speelser? Leer dan bomen herkennen met een
bomenmemory.
En er groeien niet enkel bomen in het bos. In deze
periode van het jaar kan je bijvoorbeeld heel wat paddenstoelen terugvinden. Neem een determinatiekaart
of –boek mee en probeer enkele soorten op naam te
brengen. Vergeet geen spiegeltje om onder de hoed te
gluren. En natuurlijk zijn er ook heel wat kriebeldiertjes te vinden. En wie weet vind je wel geheimzinnige
(dieren)sporen, … Alle mogelijke zoekkaarten vind je
bijvoorbeeld in de webshop van de JNM.

Zin in wat meer uitdaging? Stippel een heuse denkdropping uit! Geef de deelnemers een kaart mee als
routebeschrijving. Je kan ook een deel van de beschrijving omzetten in morse of een stripkaart gebruiken.
Liever wat high-tech? Organiseer een gps-tocht. Of doe met de hele buurt aan geocaching. Vind je de
schatten terug die anderen in jouw buurt verborgen? Geocaching is de ideale manier om met kinderen op een
sportieve en avontuurlijke wijze de eigen streek te (her)ontdekken.

Op zoek naar inspiratie voor de route? De mooiste wandelingen werden verzameld op RouteYou.
Een fietstocht kan je onder andere met fietsknooppunten uitstippelen op fietsnet.

TIP: GA JE LIEVER MET EEN GIDS OP PAD? NEEM DAN EEN KIJKJE IN DE GIDSENDATABANK.

Zin in het echte denkwerk? Organiseer een actieve buitenquiz! Een uitgewerkte voorbeeldversie kan je
hier vinden. Ook alle doe-opdrachten, quizvragen en antwoordkaartjes staan te popelen om gebruikt te
worden. Plezier voor jong en oud verzekerd!

BEHENDIGE BEVER
Ook evenwicht kan je trainen. Bouw een parcours met
natuurlijke materialen. Zeker als er een speelbos in
de buurt is, kan je de avontuurlijke tour op. Ga op ‘reis
rond de wereld’ en maak een traject boven de begane grond. Deelnemers mogen de grond niet raken,
anders ‘vallen ze in het water’. Of in de lava, voor wie
het écht spannend wil.
Staan er in het bos in de buurt fit-o-meter toestellen?
Ideaal: dan kan je daarrond een traject bouwen. Maar
ook met wat touw en een blinddoek kan je een uitdagende route maken. Of bouw een hippe slack-line.
Niets zo efficiënt om tegelijk balans, concentratie en
coördinatie aan te scherpen.

Schuilt er in jou een handige Harry? Stroop de mouwen van je sportoutfit op en timmer samen met
kennissen of buurtbewoners aan meer en betere natuur. Ga voor een wedstrijdje bouwen: wie maakt de
hoogste nachtvlinder toren, of het mooiste oorwormhuis? Heel wat voorbeelden vind je in deze brochure.
Kan je niet genoeg krijgen van al deze bijenhuizen en hommelhotels? Ook in folder van Natuurpunt kan je
lezen hoe je met een team een prachtexemplaar bouwt.

Wie graag een onderkomen bouwt voor dieren uit de buurt kan natuurlijk ook een nestkastje bouwen. Als
opwarming neem je best hier een kijkje voor de verschillende formaten. Doe je dit met kinderen? Voorzie
dan ook (natuurvriendelijk) versier-materiaal. Dankzij kleurpotloden, wasco’s, natuurlijke verf, … komen
jullie over de eindstreep met een collectie kleurrijke kastjes.

Ben je eerder op zoek naar minder fijne werkjes? In oktober zijn er ook heel wat beheerwerken in de
natuurgebieden in je buurt. De lokale natuurvereniging geeft graag samen met jullie het startschot.
Maaien, hakken en zagen, maaisel harken en afvoeren, hout stapelen, wortelopslag wegkappen,
omheiningen herstellen, ... buiten sporten was nog nooit zo goed voor de natuur.

STERKE MIER
De Week van het Bos is het ideale moment om nog
vlug wat spieren te kweken voor de winter ons overvalt. Voor heel veel krachtoefeningen heb je geen of
amper materiaal nodig. Denk maar aan push-ups,
sit-ups, squats, lunges, triceps dips, … En trouwens:
wie heeft halters nodig als er ook takken zijn? Of een
optrekrek als er bomen zijn? Misschien zijn er wel
stronken genoeg om een heuse gewicht-hef wedstrijd
te organiseren?
Maar denk er aan breng geen schade toe aan het bos.
Ook met een fles water als hulpstuk kom je een hele
eind. Of neem een handdoek mee naar het bos en ga
aan de slag met deze total body work-out. Een ding is
zeker: tussen de bomen is het heel wat aangenamer
fitnessen dan in een muffe zaal!

High intensity interval trainingen (HIIT) worden met de minuut populairder en combineren bovenstaande
krachtoefeningen met ‘explosieve’ cardio (op volle snelheid sprinten). Tussendoor nood aan een lange
pauze? Vergeet het maar! Bij high intensity trainingen krijg je maximaal een halve minuut rust. Gelukkig
zijn de oefeningen kort en de hele work-out duurt maximaal een half uur. De zweetdruppels zullen je om de
oren vliegen!

Met al die populaire nieuwigheden zouden we bijna de gouden klassiekers vergeten. Met zijn slordige
3500 jaren is atletiek een van de oudste sporten die we kennen. Op Kreta begonnen atleten elkaar
uit te dagen in loopnummers, maar ook in verspringen, worstelen, speerwerpen, discuswerpen.
Organiseer tijdens de Week van het Bos een heus Boskampioenschap met sporttakken zoals takwerpen,
kastanjestoten, boomworstelen, … Hadden we al gezegd dat praktische fiches voor 10 bos-disciplines hier
online te vinden zijn?

SNELLE MUIS
Tijd voor wat competitie! En waar kan je beter sporten
dan in het bos: het is er groter, groener, gezonder en
bovendien: gratis! Het enige wat je nodig hebt, is een
paar sportschoenen, en je flitst doorheen het bos.
Wil je voorkomen dat de deelnemers na het startschot
de hele wedstrijd lang uit het zicht blijven? Organiseer
dan een touwtjes-loop in rondjes. Per afgelegd rondje
krijgen de deelnemers een (even lang) stukje touw.
Zo zie je ze regelmatig passeren. Wie op het einde het
langste ‘touw’ kan knopen is gewonnen.
Ken je de streek op je duimpje? Stippel een langere
afstand uit over onverharde paden, loop van bos naar
bos en overwin zo mogelijk af en toe wat reliëf. De
trailrun is het mountainbiken van het joggen en wint
elke dag aan populariteit.

Uiteraard is het bos ook de ideale plek voor een mountainbiketocht.

OPGELET: NIET ALLE PADEN ZIJN TOEGANKELIJK VOOR FIETSEN, EN ALS JE MET EEN (GROTERE) GROEP
FIETSERS HET BOS IN TREKT LAAT JE DIT BEST EERST WETEN AAN DE BEHEERDER VAN HET DOMEIN.

Laat je de deelnemers liever zelf hun weg zoeken? Denk dan eens aan een oriëntatieloop. Geef de
deelnemers een kaart en kompas en laat ze via verschillende controle punten zelf hun weg zoeken naar de
eindmeet. Oriëntatielopen worden vaak met de klas of de jeugdbeweging afgelegd. Bij de controleposten
moet men dan een vraag beantwoorden. Een volledig uitgewerkt voorbeeld in sport-thema kan je hier vinden.

Treed je liever in competitie met het bos? Ga aan de slag met deze Boom Tegen Allen en ontdek of je het
kan halen van de dikste boom in de buurt.

LENIGE LUIS
Wil je ontspannen, dan zit je goed in de natuur. Maak
samen een wandeling en doe yoga of meditatieoefeningen in het bos. Yoga brengt rust en verbetert je
concentratie en geheugen. De oefeningen vergroten je
lichaamsbewustzijn en maken je lichaam flexibeler en
sterk. En zeg nu zelf: de ‘tree pose’ die moet je toch in
het bos gedaan hebben?!
Wie zijn lenigheid wil opkrikken op een actievere manier kan ook tai-chi of enkele goede oude turnoefeningen bovenhalen. Inspiratie in overvloed op het wereld
wijde web, maar nog beter wordt het wellicht als je
een trainer van een lokale club aanspreekt.

Of laat het dier in je los en waag je aan de nieuwste trend: Animal flow. Springen als een aap of lopen als
een krab: waar kan je jezelf beter onderdompelen in de dierlijke bewegingsleer dan in het bos? Ook voor
parkour of Hebertisme is het bos de ideále omgeving. Misschien kan iemand uit de buurt een initiatie les
geven? Je spreekt enkele fundamentele oerinstincten aan, en na deze Week van het Bos is geen hindernis
jou nog te veel.

Maar soepelheid is belangrijk in lichaam én in geest: geniet van de natuur rond jou. Vraag mensen een
picknick mee te brengen en zoek een leuk plekje uit voor een gezamenlijke middagpauze. Laat je ontroeren
door de bossen in herfsttooi: draag enkele gedichten voor tijdens een poëzie-wandeling.
Samen met kinderen kan je ook prachtige kunstwerken maken met zaken die je in het bos vindt. Enkele
prachtige land-art voorbeelden vind je hier en voor leuke knutselwerkjes klik je hier.

STAP 3

GOED BEGONNEN IS
HALF GEWONNEN
HEEFT JE ACTIVITEIT VORM GEKREGEN: STUUR DAN EEN MAILTJE NAAR INFO@WEEKVANHETBOS.BE OM
JE OFFICIEEL IN TE SCHRIJVEN. OMSCHRIJF JE ACTIVITEIT (ÉÉN ZIN IS AL VOLDOENDE). VERMELD ZEKER:
•

JOUW NAAM EN CONTACTGEGEVENS

•

JOUW ORGANISATIE (PARTICULIER/VERENIGING/GEMEENTE/BEDRIJF/…)

•

DATUM EN UREN

•

EVENTUEEL: MOETEN DEELNEMERS IETS VOORZIEN?

STAP 4

REGISTREER
SPRINT NAAR WWW.UITDATABANK.BE EN GEEF JEZELF MET TWEE KLIKKEN EEN UIT-ID. EENS AANGEMELD
KAN JE EEN ACTIVITEIT INVOEREN.

hh In de linker kolom (de rode balk) kies je voor ‘invoeren’ en daarna klik je het soort evenement
aan waar je activiteit het dichts bij aanleunt. Bijvoorbeeld ‘sport en beweging’ of ‘begeleide
rondleiding’.
hh Je begint met het invullen van de basisgegevens (tijdstip, locatie, titel) in. Klik op ‘opslaan’ om
terecht te komen op het tweede tabblad met de ‘extra gegevens’.
hh Deze extra gegevens (korte omschrijving, doelpubliek, prijs, contactgegevens, …) zijn
niet verplicht, maar wel sterk aan te raden. Een afbeelding maakt jouw activiteit veel
aantrekkelijker. Kies bijvoorbeeld voor het downloadbare logo van de Week van het Bos: hier
te vinden. Opgelet: wanneer je hier kiest voor de optie “specifiek voor scholen”, dan komt
jouw activiteit op cultuurkuur.be, de site specifiek voor leerkrachten en scholen.
hh Klik op ‘publiceren’: je activiteit is nu opgeslagen en gepubliceerd. Je krijgt een overzicht van
wat een bezoeker van de site kan lezen.
hh Bij ‘gegevens’ zie je onder ‘titel’ en ‘type’ het veld ‘Labels’. Het is heel belangrijk om daar
“weekvanhetbos” in te vullen. Enkel zo komt de activiteit in onze overzicht- en
promotielijst terecht. Expliciet opslaan hoeft niet meer, eens je het label aanklikt wordt het
automatisch toegevoegd.
hh Je activiteit staat nu op de Uitdatabank én in onze promotielijst.

STAP 5

DE SPORT VAN
DUURZAAMHEID
NET ZOALS IN DE SPORTZAAL GELDEN ER IN HET BOS OOK REGELS! VERWACHT JE
VEEL VOLK OP JE ACTIVITEIT? NEEM DAN ZEKER EERST CONTACT OP MET DE
BEHEERDER VAN HET GEBIED. EEN OVERLEG KAN WONDEREN DOEN! WANT OOK
SPORTEN LAAT ZIJN SPOREN NA OP HET MILIEU EN DE OMGEVING. GELUKKIG ZIJN
ER HEEL WAT ACTIES MOGELIJK OM BETER OM TE GAAN MET AFVAL, MOBILITEIT,
MATERIALEN, VOEDING, LOCATIE EN ENERGIE. ALLE TIPS VIND JE HIER OP EEN RIJ.
JE KAN JE EVENT OOK ONLINE ‘SCANNEN’ MET DE GROENEVENTSCAN, EEN ONLINE
TOOL VAN DE VLAAMSE OVERHEID OM EVENEMENTEN TE HELPEN VERDUURZAMEN.
ALLE TOEGANKELIJKHEIDSREGLEMENTEN VAN ANB DOMEINEN VIND JE HIER.

Gemeenten kunnen beroep doen op het charter van de ecosportieve sportclub.
Dit charter kan toegekend worden aan clubs die acties ondernemen op enkele of
alle zes de principes van het charter. Het is een engagementsverklaring en geen
resultaatsrapport. Met dit charter kunnen clubs tonen dat ze zich inzetten om hun
ecologische voetafdruk te verminderen en verantwoord omgaan met energie, water,
materialen, voedsel, mobiliteit en natuurgebieden.
Zelf lid van een sportclub? Deze SportWeek van het Bos kan het startschot zijn van
een ecosportieve sportclub. Neem eens een kijkje in deze brochure. Ze bestaat uit
twee hoofdstukken en geeft aan WAT je kunt doen en HOE je dat kunt doen. Want
ook een sportclub verbruikt energie en water, onderhoudt gebouwen en sportvelden,
koopt en gebruikt materialen en producten, consumeert voeding en drank, verplaatst
zich naar wedstrijden, evenementen, enzoverder. Kortom, ook een sportclub laat
een ecologische voetafdruk na. Geef toe: sporten in het bos doen we toch graag zo
spoorloos mogelijk?

is natuur
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