




Meerwaarde 

• Life-time sportbeoefening 

• Fysieke uithouding 

• Fitte en gezonde levensstijl 

• Sociale dynamiek 



Deelnemende gemeenten 

• 91% van de Vlaamse gemeenten 
nam deel 

• Aantal voorinschrijvingen 2019: 
306.110 leerlingen = opnieuw 
een verbetering t.o.v. vorig jaar 
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Evolutie aantal deelnemende gemeenten 



Gemeenten in onze provincie: 

  Aalst, Assenede, Berlare, Beveren, Brakel, Buggenhout, De Pinte, 
Deinze, Denderleeuw, Dendermonde, Destelbergen, Eeklo, Evergem, 
Gavere, Gent, Geraardsbergen, Haaltert, Herzele, Kaprijke, 
Kluisbergen, Kruibeke, Kruisem, Laarne, Lebbeke, Lierde, Lievegem, 
Lochristi, Lokeren, Maarkedal, Maldegem, Melle, Merelbeke, 
Nazareth, Ninove, Oosterzele, Oudenaarde, Ronse, St. Gillis-Waas, 
St. Laureins, St. Lievens-Houtem, St. Martens-Latem, St. Niklaas, 
Stekene, Temse, Waasmunster, Wachtebeke-Moerbeke, Wetteren, 
Wichelen, Wortegem-Petegem, Zele, Zelzate, Zottegem, Zulte en 
Zwalm  



Verzekering 

Voor de organisatoren en 
medewerkers 

• ISB-verzekering geldig van 14 
september t.e.m. 6 oktober 

• Sportverzekering van Sport 
Vlaanderen 

• De ISB-verzekering primeert 
indien de sportdienst 
hoofdorganisator is! 

Voor de deelnemers 

• Verzekering van de school 



Meter  

 
 Saartje Vandendriessche  

 Vlaamse actrice en presentatrice 
die geen enkele sportieve 
uitdaging uit de weg gaat.  

 

 “Gezond bewegen blijft een hot 
thema, waar ik mij graag voor wil 
engageren. Daarom vind ik de 
Vlaamse veldloopweek ook zo 
noodzakelijk.” 



31e editie ! • Wees creatief met het parcours 

• Fotoactie: creëer een fotostand 
met het herasdoek en fotoframe, 
waar leerlingen / ouders / 
leerkrachten / … een fotoshoot 
kunnen houden. Een leuke 
herinnering aan de veldloopweek. 

• Prijs winnen? 
De gemeente maakt een selectie uit 
de foto’s en bezorgt 1 foto per school 
aan het provinciale secretariaat van 
MOEV vóór 18 oktober 2019, via 
filip.keukelinck@ovl.moev.be  

 

 

• Creëer een voor- en natraject op 
school 

• Verhoogt betrokkenheid 

• Verhoogt motivatie 

• Zie fiche loopuithouding 
website MOEV 
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Actiepunten 2019 

• Aandacht voor leerlingen met 
een beperking 

• Zet in op plezier en organiseer 
een belevingsloop 

• Gebruik sociale media 
#vlaamseveldloopweek 
#schoolinbeweging 
#sportersbelevenmeer 



Aandacht voor leerlingen met 
een beperking 

• Inclusief evenement 

• Integratie waar mogelijk 

• Overleg eerst met de school 

• Atletiek club met een G-werking in 
de regio?  

• Buddy systeem 

• Afzonderlijke G-loop 

• Voor de start van de reguliere 
loop 

 



Aandacht voor leerlingen 
met een beperking 



Zet in op plezierbeleving 

• Kleine aanpassingen:  

• Verkleding, fluorun, aflossingen, 
bike&run, … 

• Afsluiten met groepsfoto 

• Hindernislopen 

• Steun via gemeentelijke diensten 

• Maak gebruik van materialen die 
gemakkelijk te gebruiken en te 
vinden zijn: nadars, strobalen, 
legerdoeken, … 



Zet in op plezierbeleving 

• Urban trails 

• Loop doorheen gebouwen en 
ongewone routes 

• Unieke ervaring 

• Recreatief  

• Randanimatie 

• Gezamenlijke opwarming 

• Andere beweegactiviteiten 
aanbieden 

• Voor- en achterlopers ludiek 
aankleden 

 



Maak gebruik van sociale media 

• Gebruik onze hashtags: 

• #vlaamseveldloopweek 

• #sportersbelevenmeer 

• #schoolinbeweging 

• Fotoactie met herasdoek en 
fotoframe:  

• Stuur voor 18 oktober een selectie 
van foto’s naar de sportdienst 

• Sportdienst stuurt 1 foto per school 
naar “mailadres MOEV” 

• 20 verkozen foto’s per provincie 
winnen een sportpakket 

• Maak een Facebookevenement 

• Fiche 12 (www.moev.be/vlaamse-

veldloopweek-voor-scholen) 

 



Ondersteuning en materialen 

Voor de organisator 

• Digitaal draaiboek (Fiche 1) 

• Een trainingsschema (Fiche 6) 

• 27.000 jojo’s verdeeld over alle 
provincies  

• Hernieuwd document voor 
uitslagenverwerking 
(www.moev.be/vlaamse-
veldloopweek-voor-scholen)  

• Startkaartjes 

• Draagtassen 

• Afbakenlint  

• Kortingsbon 10% op alle 
schoenen en accecoires bij Torfs 

• Affiches A2 

• Hesjes voor de voor- en 
achterlopers 

• Spandoek start 
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Ondersteuning en materialen 

Voor de deelnemer 

• Bon voor laarsjes aan €9.95 

• Bon voor fluohesje voor €4.95 

• Bon 10% korting op de hele 
kindercollectie bij Torfs (ook 
online geldig) 

 

 

 

• Een appel 

• Fotoshoot met fotoframe zoals de 
echte toppers! De school maakt 
kans op een sportpakket, 
geschonken door Sport 
Vlaanderen. 

 

 





 



Appels 

• Ter beschikking gesteld door het 
VBT 

• Waarborg kistjes leeggoed 
€1.25  

• Afhalen op donderdag 12 en 
vrijdag 20 september 

• Terugbrengen kistjes vrijdag 18 
oktober 2019 (van 10u tot 12u) 

• BelOrta – Zellik 

• BelOrta – Sint-Katelijne-Waver 

• BelOrta - Borgloon 

• REO Veiling - Roeselare 

• BFV - Sint-Truiden  

• BFV - Waasland 



www.moev.be/projecten/ 
vlaamse-veldloopweek-voor-scholen 



Evaluatie en registratie 

Evaluatie 

= online enquête 

Evaluatie scholen 

Evaluatie organisatoren 

Registratie/verzamelstaat  

= doorgeven van exact aantal 
deelnemers bezorgen aan het 
provinciaal MOEV- secretariaat 





Nieuwsitems: 
MOEV 

Sport Vlaanderen  
Instituut voor sportbeheer (ISB) 

 



European School Sport Day 

• ‘Vlaamse veldloopweek voor 
scholen’ kadert dit jaar binnen 
het Europees project ESSD 

• Onderdeel van de European 
Week of Sport (23 tot 30 
september)  

• Erasmus+ project van de 
Hongaarse Schoolsportfederatie 
HSSF 

• https://www.essd.eu/  

https://www.essd.eu/


Bedankt! 




