
1 Stellingen over sport 
 
1.1 De Buitenspeeldag is een leuk initiatief om kinderen te laten bewegen.  

- Dat is waar. Anders zit je altijd achter je computer of voor de televisie.  
- De buitenspeeldag is superleuk! We willen vooral kayakken, deathride,  
  voetballen en klimparcours doen.  
- Thuis wordt er soms buitengespeeld; meestal in de tuin, soms op straat.  
- Ja! 
- volgende zaken zouden leuk zijn: klimmuur, deatride, voetbal, kayak,  
  parcours, balspelen, trampolines (met rekkers). 
 

1.2 Deelnemen is belangrijker dan winnen. 
- Ja, dat is waar. Als je altijd verliest is dat niet leuk. Als je altijd wint is dat   
  ook niet leuk voor de anderen. 
- Ja, dat vind ik zeker. Het gaat over het plezier om mee te doen. 

 
1.3 Zelf sporten of sport kijken. 
 - Ik ga liever zelf sporten, dat is actief! 
 - Ik kijk soms naar sport maar zelf vind ik dat een beetje lui.  
 - Sport kijken is saai. Enkel de Rode Duivels zijn leuk om naar te kijken.  
 - Voetbal kijken.  
 
1.5.  In Harelbeke is er qua sport voor elk wat wils. 
 - Neen, ik speel golf en dat kan ik niet doen in Harelbeke. 
 - Neen, trampolinespringen kan je er niet doen. 
 - Ja, ik speel basketbal en dat kan ik wel in Harelbeke. 
 - Ja, ik kan in Harelbeke gaan dansen en gaan lopen. 
 - Neen, ik zou graag kunnen paardrijden in Harelbeke. 
 - Ja, ik vind dat het een goed aanbod is. 
 - Nee, volgende sporten kan je niet doen: paardrijden, zwemmen, waterpolo. 
 - Er is een zwembad te kort.  
 - Basket kan je niet doen.  
 - Hockey kan je niet doen.  
 - Een schaatsbaan zou leuk zijn.  
 - Triatlon kan je niet doen; in Zwevegem wel.  
 - Watersporten kan je niet doen 
 - Waterjetski, bungeejumpen: in Zwevegem.  
 
1.6 Ouders moeten hun kinderen verplichten om te sporten. 
 - Ja, want het is goed om meer te bewegen. 
 - Neen, sporten moet toch een eigen keuze zijn van kinderen. 

- Neen, kinderen kunnen ook iets anders doen dan sporten om te bewegen.  
  Bijvoorbeeld naar de jeugdbeweging gaan of met de fiets naar school gaan. 

 - Moet niet, is vrijwillig.  
 - Tijdens turnen ben je wel verplicht.  
 
1.7 Sporten is gezond. 
 - Ja, dat vind ik wel. Je bent in beweging. 
 - Ja, dat is waar maar bij sommige sporten kan je vallen en dat is gevaarlijk. 
 - Ja, je verbrandt dan calorieën. 

- Neen, niet altijd. Als je buiten sport dan kan je autogassen inademen en    
  dat is net zo gezond.   

 
1.10 Sportclubs moeten gratis zijn voor alle kinderen. 
 - Neen, de tribunes kosten ook geld dus daar moet voor betaald worden. 
 - Neen, de trainer van de ploeg moet ook betaald worden. 
 - Neen, dat gaat niet want de lesgever moet ook betaald worden. 
 
1.11 Tijdens de middagpauze kan je bij ons op school sporten. 
 - Ja, er is een voetbalveld waar we over de middag kunnen voetballen. 
 - Ja, er is een speelweide voor de leerlingen. 
 - Ja, wij kunnen basketten tijdens de middagpauze. 
 - Ja, we kunnen springtouwen, dat breng je dan zelf mee. 
 - Ja, voetbal, tikker. 



 - Ja, er is een basketdoel en een volleybalnet.  
 - In De Vleugel is er een bak met speelgoed.  
 - In de andere scholen is er minder materiaal. 
 - Het is het best als er tijdens de middagpauze vrij gesport kan worden. 
 
1.12 Sporten moet in de eerste plaats plezant blijven. 
 - Ja zeker, anders heeft het geen zin. Als je het niet graag doet, zal je dat  

  ook niet blijven doen. 
 - Moet plezant blijven.  
 - Winnen is leuk. Deelnemen is belangrijk, maar nu en dan winnen is ook wel  

  leuk.  
 
1.13 Ik wil meer initiatie-sporten, proeven van verschillende sporten.  
 - Dat zou leuk zijn.  
 - Sportacademie is bij de ene bekend, bij de andere niet.  
 - Een dansacademie zou leuk zijn.  
 - Op zaterdag of zondagnamiddag. De woensdag is een dag die al zeer druk  

  bezet is.  
 - Eventueel over de middag op school?  
 
2 Aanvulzinnen 
 
2.1 Als ik een sportdag zou mogen organiseren, zouden deze sporten zeker aan 
bod komen:  
 - Tennis 
 - Volleybal 
 - Voetbal 
 - Trefbal 
 - Netbal 
 - Badminton 
 - Kayak 
 - Zwemmen 
 - Taekwondo 
 - Schaatsen 
 - Nu is een sportdag vaak in de gavers of een sporthal.  
 
2.6 Sporten in groep vind ik … 
 - … leuk en sportief. 
 - … leuk. Alleen sporten is ook tof maar ik sport liever in een ploeg. 
 
2.7 Als ik een sportkamp zou mogen organiseren, zouden we tijdens die week … 
 - … een leuk kamp doen. 
 - … zwemmen. 
 - … veel sporten. 
 - … in conditie blijven. 
 - … spelletjes spelen. 
 
3 Vragen over sporten in Harelbeke 
 
3.1 Gebruik jij de website van Harelbeke om te weten welke sporten je er 

allemaal kan doen? 
 - Neen, dat doe ik niet.  
 - Soms heb ik al eens op de website gekeken maar ik vind het leuker om  
    gewoon mee te gaan met vrienden dan dat ik op de website ga zoeken naar  

  wat ik kan doen van sport. 
 - Neen, ik kijk daar eigenlijk niet op. Ik weet wel dat je daar alles kan terug  
    vinden. 
 
3.2 Heb jij je al eens ingeschreven voor een sportkamp in Harelbeke? Welk 

sportkamp? 
 - Ja, ik heb al eens deelgenomen aan een voetbalkamp en aan een  

  atletiekkamp. 
 - Ja, ik heb al meegedaan aan een omnisportkamp. 
 - Neen, ik heb nog geen sportkamp gedaan in Harelbeke maar ik weet wel  



  dat er zijn. 
 - Neen, ik blijf liever thuis dan naar een sportkamp te gaan. 
 - Neen, want dit is voor ons te duur. 
 - Neen, ik heb daar weinig tijd voor. 
 - Neen, ik ga niet graag naar sportkampen. Ik sport wel graag maar dan  

  liever met vrienden en andere kinderen die ik ken. 
- Ja, omnisportkamp. Soms was dat leuk, soms niet.  
- Ja, en ik zou dit nog wel doen.  
- Ja, we weten ook waar we de juiste informatie kunnen vinden.  
- Een paardrijkamp, badmintonkamp en tekenkamp zou wel leuk zijn.  

 
3.3 Wacht jij op de folders/vakantiekriebel voor je beslist waar je aan deelneemt 

tijdens de vakantie? (sport, speelplein, grabbelpas) 
 - Ja, ik lees de vakantiekriebel wel maar ik beslis niet echt zelf waar ik aan  

  deelneem. 
 - Neen, meestal zijn het mijn ouders die er wel eens in bladeren maar ikzelf  

  bekijk dat niet echt. 
 
3.5 Vind je het aangenaam om te gaan sporten in de sporthal in Harelbeke? 
 - Modderige paden bij veldloop.  
 - Matten in de judozaal zijn niet goed.  
 - Weinig drankautomaten.  
 - Soms vuile toiletten.  
 - Voetbalvelden zonder gras… 
 
3.9 Krijg je op school folders over het sportaanbod in Harelbeke? 
 - Ja, we krijgen folders van sportlessen en sportkampen. 
 
3.11 Was jouw straat al eens een speelstraat? Hoe vond je dit? 

- Ja, ik woon in de wijk Vierschaar en daar was al eens speelstraat. We  
speelden spelletjes,   er was een springkasteel, de brandweer is gekomen,    
dat was echt wel tof! 

- Dit zou meer moeten; in meer straten.  
- Ja, dit is tof.  
- In Marke is dat 1 keer per week, met dingen van de stad.  

 
3.12  Lees jij de Vakantiekriebels graag op papier of mag dat ook op de computer? 

- 3 van de 5 lezen het Hblad wel eens, 1 van de 5 leest de Vakantiekriebels  
  ook zelf; bij de rest is dit door de ouders.  
 

3.13 Welke sport zou je graag willen doen in Harelbeke, die er nu nog niet is? 
 - Zwemmen. 
 - Tennissen buiten. 
 - Paardrijden. 
 - Schaatsen. 

 
 

 


