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1 Opwarming ‘Wat is sport voor jou?’ 
 
Tijdens de bijeenkomst omtrent ‘Sport’ kunnen we niet stilzitten. Tijdens deze bijeenkomst gaan we 
door te sporten op zoek naar de mening van de Kindergemeenteraad over Sport in Harelbeke. We 
beginnen met een spel waarbij we bepalen wat voor ons sport is. Daaruit leren we dat er veel meer 
sporten zijn dan we op het eerste gezicht vermoeden en sport ook heel wat breder is dan de 
klassieke sporten.  
We gaan ook nadenken waar je allemaal kunt sporten. Naast de klassieke plaatsen, ontdekken we 
nog vele andere plaatsen: je hebt niet altijd een specifiek gebouw nodig om te kunnen sporten.  
 
2 De sportkampen 
 
Zes van de zestien kinderen hebben nog nooit van het aanbod sportkampen gehoord. De andere 
hadden hier al van gehoord. Een aantal van de kindergemeenteraadsleden deden zelf al een 
sportkamp. Dit was niet altijd een sportkamp van stad Harelbeke. Deze kinderen wisten van het 
aanbod sportkampen via een blaadje op school, via een sportclub (bvb. De manège), in de sporthal 
en via internet.  
 
Samen met alle Kindergemeenteraadsleden brainstormen we over het ideale sportkamp, waar ze 
wel aan zouden willen deelnemen. De volgende kampen zouden hen aanspreken: danskamp, 
paintballkamp, judokamp, diabolokamp, avonturenkamp, surfkamp, schaatskamp, jiujitsukamp, 
voetbalkamp. De kinderen vinden het goed dat een sportkamp voor een hele week is. Een korter 
kamp vinden ze geen goed idee, aangezien je dan te weinig tijd hebt om de sporten goed te leren 
kennen. Voor sommigen zou een sportkamp zelfs langer dan een week mogen duren.  
Een aantal kindergemeenteraadsleden hebben geen interesse om een sportkamp te doen, aangezien 
ze liever andere dingen doen.  
 
3 Sportacademie 
 
De sportacademie is bij de Kindergemeenteraadsleden niet bekend. Momenteel is het aanbod van 
de sportacademie ook niet bestemd voor de leeftijd van de Kindergemeenteraadsleden (5de en 6de 

leerjaar). Het aanbod van de sportacademie werd gekaderd voor de Kindergemeenteraad.  
 
Bepaalde kinderen zouden wel geïnteresseerd zijn in een aanbod ‘sportacademie’ omdat ze op deze 
manier een nieuwe sport kunnen leren kennen. Daarbij zouden ze het wel interessant vinden dat de 
sportacademie vlak na schooltijd kan plaatsvinden, zodat ze zich niet meer moeten verplaatsen om 
te kunnen sporten.  
 
Andere kinderen vinden het aanbod sportacademie niet interessant, aangezien ze zelf al genoeg 
sport doen en ze er eigenlijk geen tijd meer voor hebben.  
 
4 Zwemmen 
 
De Kindergemeenteraadsleden gaan in de buurgemeenten gaan zwemmen. Daar gaan ze meestal 
met de auto naar toe. Een aantal kinderen gaan naar Kuurne en Waregem met de fiets. De 
Kindergemeenteraadsleden geven aan dat ze niet per se meer zouden gaan zwemmen mocht je 
makkelijker met de bus naar de zwembaden kunnen. De bus vinden ze niet zo leuk en je hangt ook 
vast aan de uren.  
Van alle zwembaden in de buurt, vinden ze het zwembad in Waregem het leukst, omdat je naast 
een gewoon zwembad ook leuke  glijbanen en een draaikolk hebt.  
 
5 Gemengd sporten 
 
De Kindergemeenteraad is van mening dat alle sporten gemengd moeten zijn. Dat vinden ze leuker. 
Op die manier leer je ook meer mensen kennen.  



 
6 Sporten: plezier versus competitie 
 
Plezier komt op de eerste plaats bij sporten. Meedoen is belangrijker dan winnen; je moet sporten 
voor het plezier. Tijdens het sporten leer je van elkaar, ongeacht of je wint of verliest.  
Een beetje competitie is ook wel nodig bij het sporten. Dat brengt een beetje uitdaging en spanning 
en dat zorgt er ook voor dat het leuker is. Daarbij is winnen wel leuk, maar je hoeft niet altijd te 
winnen.  
 
7 Sport op school 
 
De Kindergemeenteraadsleden vinden dat ze genoeg sportactiviteiten op school hebben. Wat meer 
uren sport zou wel mogen en zou leuk zijn. Een aantal kinderen zouden liever wat meer gaan 
zwemmen. (wekelijks in plaats van om de 2 à 3 weken)  
De kinderen van de Sint Rita school zouden graag wat meer sportmogelijkheden hebben voor op de 
speelplaats.  
 
Een aantal kinderen (GO Ter Gavers, SB Centrum) vinden dat de sporten op hun school gevarieerd 
en leuk zijn. Deze kinderen vinden het belangrijk om zelf te mogen kiezen welke sporten ze willen 
op school en zelf ideeën kunnen geven. (bvb. Voetbalveld op de speelplaats)  
De andere kinderen vinden dat ze in school vaak dezelfde sporten krijgen. (lopen, estafette, 
voetbal…)  Het zijn vaak altijd balsporten. Sommige sporten komen veel te weinig aan bod, anderen 
veel te veel. Deze kinderen zouden een meer gevarieerd aanbod aan sporten willen. Daarbij zou het 
leuk zijn als ze zelf inspraak krijgen in het aanbod sport op school.  
 
8 Sportdag 
 
In Bavikhove hadden ze een gezamenlijke sportdag met verschillende scholen. Dit ging door aan de 
sporthal in Bavikhove en was een soort van Olympische spelen gekoppeld aan paralympics. Anderen 
hebben niet echt een sportdag op school, maar hebben een sportweek of gaan op bosklassen, 
waarbij veel sport aan bod komt. Daarnaast kennen de kinderen ook de estafetteloop in Bavikhove, 
waar velen al aan meededen.  
 
Een sportdag met alle Harelbeekse scholen samen lijkt de Kindergemeenteraadsleden een leuk idee. 
Op deze manier zouden ze veel meer verschillende sporten kunnen doen en zouden ze ook kinderen 
van andere scholen leren kennen.  
 
Daarnaast stellen een aantal kinderen een voetbaltoernooi voor met alle scholen.  
 
9 Skaten 
 
 Slechts enkele Kindergemeenteraadsleden kennen het skatepark ’t Fabriekske. Van de 
Kindergemeenteraadsleden zijn er maar een aantal die skaten of bmx’en.  
 
10 Bevraging sport in Harelbeke 
 
Voor de bijeenkomst werden de Kindergemeenteraadsleden op pad gestuurd om binnen hun eigen 
klas te inventariseren welke sporten er allemaal beoefend worden, waar men dat doet en hoe men 
daar naartoe gaat. Daarnaast kregen ze ook de opdracht met hun klas na te denken wat er nog zou 
moeten aanwezig zijn in Harelbeke op vlak van sport.  
De resultaten van de bevraging zijn in bijlage terug te vinden.  

  



Bijlage: Resultaten bevraging ‘Sport in Harelbeke’ 
 
In de bevraging werd gevraagd om per klas in te vullen wie welke sport doet, waar hij/zij deze sport 
doet, hoe hij/zij daar naartoe gaat en wanneer deze sport doorgaat. In totaal kregen we informatie 
over 168 sportactiviteiten. 56 % de sportactiviteiten zijn door meisjes ingevuld, 44 % door jongens. 
Van de resultaten is 67% van het vijfde leerjaar en 33% van het zesde leerjaar.  
 
 

Onder de klassen die de lijst invulden, werden 23 
verschillende sporten ingevuld. Het aantal kinderen 
door wie de sporten beoefend worden en de 
percentages zijn in de tabel terug te vinden.  
 
De ‘populairste’ sport, voetbal, wordt vooral door 
jongens beoefend. Slechts één meisje die de 
bevraging invulde voetbalt.  
 
Paardrijden, ballet en dansen worden daarentegen 
enkel door meisjes beoefent.  
 
Badminton, volleybal, zwemmen en turnen zijn dan 
eerder sporten waarbij zowel jongens als meisjes 
even veel deelnemen.  
 
De kinderen die aangeven ballet te doen, doen dit 
allemaal binnen Harelbeke. Ook de kinderen die 
voetbal, badminton en volleybal doen, beoefenen 
deze sporten zo goed als allemaal binnen Harelbeke.  
 
Dansen daarentegen doen slecht twee kinderen 
binnen Harelbeke. De overige beoefenen deze sport 
buiten Harelbeke.  
 
Paardrijden, zwemmen en turnen wordt door de 
kinderen door iedereen buiten Harelbeke beoefend. 
Van paardrijden en zwemmen is dit vrij logisch te 
noemen, gezien de geschikte infrastructuur niet in 
Harelbeke voorhanden is.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Op de vraag waar de kinderen hun sport beoefenen, werden 23 
verschillende steden, gemeentes en deelgemeentes opgegeven. 
Daaruit blijkt dat 51% van de sporten binnen Harelbeke worden 
beoefend en 49% buiten Harelbeke.  
 
Binnen Harelbeke worden het meeste sporten beoefend binnen 
Harelbeke zonder deelgemeentes (18,5%). Daarna volgen de 
deelgemeentes Bavikhove (14%), Hulste (12%) en Stasegem 
(6,5%).  
 
Buiten Harelbeke wordt er vooral gesport in Deerlijk (14,3%), 
Kuurne (7,7%), Kortrijk (4,2%), Waregem (4,2%) en Izegem 
(3,6%).  
 
 

  

Sport Aantal Percentage 

Voetbal 45 26,8 % 

Paardrijden 17 10,1 % 

Badminton 15 8,9 % 

Ballet 13 7,7 % 

Volleybal 13 7,7 % 

Dansen 12 7,1 % 

Zwemmen 10 6,0 % 

Turnen 8 4,8 % 

Tennis 7 4,2 % 

Lopen 6 3,6 % 

Judo 5 3,0 % 

Atletiek 3 1,8 % 

Basket 2 1,2 % 

Trampoline 2 1,2 % 

Zumba 2 1,2 % 

Boksen 1 0,6 % 

Golf 1 0,6 % 

Karate 1 0,6 % 

Kickboksen 1 0,6 % 

Schaatsen 1 0,6 % 

Schaken 1 0,6 % 

Waterballet 1 0,6 % 

Jiujitsu 1 0,6 % 

Binnen
Harelbeke

Buiten
Harelbeke



 
 
 
Ondanks het feit dat 51% van de sportactiviteiten binnen 
Harelbeke worden beoefend, gaat 75,6% van de kinderen met 
de auto naar de sportaccommodatie. Slechts 17,3% gaat altijd 
met de fiets of te voet. 7,1% gaat soms met de fiets of te voet 
en soms met de auto.  
 
 
 
 
Daarnaast werd gevraagd met de klas na te denken welke 
tekorten de kinderen zagen omtrent sportmogelijkheden in Harelbeke. Dit leverde onderstaande 
resultaten op.  
 

School Welke sporten wil je nog doen in Harelbeke? 
Wat zouden jullie graag willen in Harelbeke om 

te sporten?  

Sint Ritaschool 
Handbal, Basket, Pingpong, Omnisport, 
Rugby, Wielrennen, Waterballet 

Zwembad, BMX-parcours, Basketbalveld, 
Paintballterrein 

Ter Gavers 
Skieën, Rolschaatsen, Ijsschaatsen, Dansen, 
Turnen, Zwemmen, Rugby, Fitness 

Hoepels, Boksringen, meer basketbalvelden en 
voetbalvelden, klimmuur, openbare tennisvelden 

Mariaschool 
Schaatsen, Zwemmen, Lopen, Paardrijden, 
Dansen, Karten, Skaten 

Nieuwe kapstokken in sporthal De Dageraad, 
schaatsbaan, zwembad, manège, Kartbaan, 
outdoor Skatepark 

SB Centrum 
Badminton, Boksen, Basketbal, Judo, 
Zwemmen, Tennis, Volleybal, Atletiek, Turnen 

Zwembad, Tennishal, Squashveld, Gratis sporten, 
Spinning 

Sint Ritaschool Tennis, Zwemmen, Dansen Openbare tennisvelden, meer speelpleintjes 

VBS Hulste 
Zwemmen, Tennis, Atletiek, Trefbal, Baseball, 
Sportkampen mét opvang 

Groter speelplein in Hulste, Tennisterrein met 
gravel 

SB Noord Paardrijden, Zwemmen, Dansen, Lopen 
Manège, Zwembad, Dans-gebouw, Looppiste, 
Sporthal 

SB Noord 

Judo, Basketbal, Tennis, Hockey, Handbal, E-
gaming, Kid-fit, Paardrijden, Trefbal, 
American games, Volleybal, Lopen Zwembad, Sporthal 

VBS De Wingerd Schaatsen, Rolschaatsen, Zwemmen, Skaten 

Schaatspiste, Zwembad, Rolschaatsbaan, 
Skatepark, Extra ballenkar volleybal en nieuwe 
badmintonnetten in Bavikhove 

De Vleugel 
Beachvolleybal, Paintball, Rugby, Triatlon, 
Tennis 

Een veld met zand voor beachvolley, een groot 
speelplein met klimrekken, een binnenspeeltuin, 
een beter fietspad in de Gavers, een voetbalveld 
in de Arendswijk, Een vernieuwe minigolf, een 
dansschool, een groter zwembad 

VBS De Wingerd Basketbal, Schaatsen, Zwemmen, Karten Schaatspiste, zwembad   

VBS De Wingerd 
Jeugdvoetbal in Bavikhove, Turnclub in 
Bavikhove 

Extra tribunes in Hulste, een looppiste rond het 
voetbalveld in Bavikhove, Zwembad, betere 
kleedkamers en toiletten en douches in de 
sporthal in Bavikhove.  
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