
 

21 oktober 2016 

Sportoase Leuven, Philipssite 6, 3001 Heverlee 

Begeleiders, lesgevers, trainers 

Op de Praktijkdag zet Psylos nieuwe beweegtrends in de kijker, gaan we in interactie rond geestig gezonde 
thema’s en bouwen we bruggen tussen de aanwezige actoren. Met open geest verruimen we onze blik en 
zetten we ons op een gezonde manier in beweging. We gluren bij de buren, hun inspirerende voorbeelden 
moeten ons goesting geven om ermee aan de slag te gaan in onze eigen praktijk. 

We combineren daarom actieve sportsessies met interactieve praktijktafels. Het programma bestaat 
uit 4 tijdblokken, per tijdblok maakt u 1 keuze (en 1 reservekeuze) uit 5 mogelijkheden (4 sportsessies en 
1 praktijktafel). Inschrijven voor deze praktijkdag kan tot uiterlijk 10.10.2016. 

Inschrijven kan via onze website: www.psylos.be/inschrijvingsformulier-praktijkdag-2016 

Praktisch 

Leden: 75 euro 
Niet-leden: 95 euro 
Studenten: 45 euro (op vertoon van studentenkaart) 
Prijzen zijn inclusief syllabus en broodjeslunch. 

De inschrijving is geldig na betaling van het inschrijvingsgeld op volgend rekeningnummer: BE85 7855 
3766 1406 van Psylos vzw, met vermelding 'praktijkdag + naam'. Annulaties na 18.10.2016 worden niet 
terugbetaald. 

 

8u30-9u00 Onthaal en aanmeldingen 

9u15-10u25 Wandelvoetbal Smashvolley Biodanza King Pong Praktijktafel 1 

10u35-11u45 Wandelvoetbal Smashvolley Biodanza King Pong Praktijktafel 2 

11u45-13u15 Lunch 

13u15-14u25 
Creatieve  

samenwerkings-
spelen 

You Fo G-Karate Disc Golf Praktijktafel 3 

14u35-15u45 
Creatieve  

samenwerkings-
spelen 

You Fo G-Karate Disc Golf Praktijktafel 4 

16u00 Slotwoord 

PROGRAMMA 

Meer info 

www.psylos.be/praktijkdag-leuven  

Thomas Botterman - tel 016 22 04 15 of via  tbotterman@psylos.be 



Wandelvoetbal 

Sir Stanley Matthews zei het al: “Je stopt niet met voetballen omdat je te oud wordt. Je wordt oud 
omdat je stopt met voetballen.” In deze aangepaste variant van het voetbal mag er niet gelopen 
worden, komen ballen niet boven heuphoogte, zijn slidings verboden en is er ook geen keeper. 
Gezellig samen zijn en werken aan een goede conditie staan voorop. Het gaat dus zeker niet over 
de manier van spelen waarvan de Rode Duivels op een mindere dag al eens beticht worden …  

Voetbalfederatie Vlaanderen vzw 

Smashvolley 

SmashVolley is een nieuwe vorm van volleybal waarbij de smash centraal staat. Het verlagen van 
het net, toelaten van een bots en vangen van de bal zorgen er tevens voor dat deze vorm snel door 
elke speler wordt opgepikt en hen in een mum van tijd laat genieten van de meest spectaculaire 
techniek van het volleybal. 

Vlaamse Volleybalbond vzw 

Biodanza 

Biodanza is in de jaren zestig ontstaan in Zuid-Amerika en werd ontwikkeld door Rolando Toro 
Araneda. Hij bracht zijn ervaring als professor in de psychologie, medisch antropoloog, schilder, 
danser en dichter samen in Biodanza. De letterlijke vertaling is “Dans van het leven” waarbij      
muziek, beweging, emoties en groepsdynamiek samenkomen. 

Arlette Jacops – Biodanza Vlaanderen 

King Pong 

King Pong is een initiatief van de Vlaamse Tafeltennisliga ter promotie en ondersteuning van een 
breed recreatief tafeltennisaanbod in Vlaanderen. Iedere organisatie (school, club, dienstencentrum, 
…) die tafeltennis op een laagdrempelige manier wil aanbieden, kan gebruik maken van de web app. 
Spelletjes spelen, vaardigheden aanleren, wedstrijden organiseren … het is allemaal mogelijk en 
vooral op jouw eigen manier! 

Vlaamse Tafeltennisliga 

Creatieve samenwerkingsspelen 

Hoe kan je een groep op ludieke wijze in beweging zetten? Op welke manier kunnen eenvoudige 
spelen het samenwerken binnen een groep bevorderen? Ieder van ons kent nog wel klassiekers uit 
zijn of haar jeugdbewegingsperiode. Tijdens deze workshop gaan we een stapje verder! Je ontdekt 
nieuwe spelen, met eenvoudige materialen, waarmee je aan de slag kan binnen je eigen domein. 

René Minten – Heylaba sportteam GSF vzw 

You Fo 

You Fo is een nieuwe innovatieve sport met een lage instapdrempel en een hoog fungehalte,      
ontwikkeld in Nederland en in 2013 bekroond met de "National Sports Innovation Award". Het basis-
principe is simpel: je werpt en vangt een ring met behulp van een speciaal ontworpen stick; de  
variaties zijn eindeloos: freestyle, competitie, fitness, 1 tegen 1, team tegen team of zelfs in golf-
vorm. Je kan het spelen in allerlei omstandigheden, zowel binnen als buiten, niet alleen op een 
sportveld, maar ook op een schoolplein, een grasveld, een turnzaal of op een speelpein. 

Tegenlicht 

G-Karate 

Het woord karate is een term uit het Japans en betekent letterlijk 'lege hand', het is een zelf-
verdedigingsmethode zonder wapens. Hierbij spelen de ontwikkeling van coördinatie, lenigheid,  
uithoudingsvermogen, kracht en snelheid een grote rol. De G staat voor geïntegreerd karate.        
De bedoeling is door middel van de grondbeginselen van karate de integratie van jongeren en    
volwassenen met bijzondere behoeften te bevorderen. 

Eric Bortels – G-Karate Vlaanderen 

Disc golf 

Disc golf is een sport die in veel opzichten lijkt op het traditionele golf. In plaats van een bal en een 
golfclub gebruiken de deelnemers echter een frisbee. Net als bij golf is het doel om elke hole in zo 
min mogelijk worpen te bereiken. Bomen, struiken en terreinveranderingen zorgen voor uitdagen-
de hindernissen! 

Ultimate frisbeeclub Jetset Leuven 

SPORTSESSIES 



PRAKTIJKTAFELS 

Praktijktafel 1: Het individueel begeleiden van doelgroepen naar het sport -en beweeg-
aanbod  

Via de workshop kruipen deelnemers in de huid van iemand die kansengroepen begeleidt naar het 
sport– en beweegaanbod. Zo ervaren deelnemers de drempels waarop begeleiders botsen en de posi-
tie die ze ten opzichte van de andere actoren op het werkterrein innemen. 

Onder begeleiding van Mark Bogaerts gaan deelnemers naar huis met een rugzak vol met tips en 
praktische tools. Deelnemers hebben een goed beeld over het takenpakket en de valkuilen van een 
begeleider die kansengroepen begeleidt naar het aanbod.  

Mark Bogaerts, coördinator Buurtsport Brussel, bestuurslid Antwerp Wolf Pack en lid beoordelings-
commissie participatieprojecten voor kansengroepen 

Praktijktafel 2: Op CANO-tocht: sport als schakel naar de maatschappij 

CANO als letterwoord staat voor Centrum voor Actieve Netwerk - en Omgevingsondersteuning. CANO
-organisaties zijn voorzieningen binnen de bijzondere jeugdzorg die actief inzetten op samenwerking 
met hun omgeving. Van 2015 tot 2017 coördineert ISB een project waarbij jongeren uit 10 CANO-
voorzieningen kunnen proeven van sport.  

Het project zet in op competentie-ontwikkeling van de jongeren via sport als hefboom. Het doel is 
een duurzaam netwerk uit te bouwen tussen de CANO-voorziening en de welzijns-, sport- en vrije-
tijdsactoren in de omgeving. Een voorbeeld uit de praktijk. 

Tom Van Aken, projectmedewerker CANO en Sport bij het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en  
Recreatiebeleid (ISB vzw) en Tine Vansteenkiste (CANO-medewerker) 

Praktijktafel 3: Op dokters voorschrift: gezond sporten vanuit sportmedisch oogpunt 

Welke invloed hebben sport en beweging op de gezondheid van mensen met een psychische kwets-
baarheid? Welke risico’s brengen bepaalde aandoeningen en het gebruik van medicatie (en de neven-
effecten ervan) met zich mee tijdens het sporten? 

Dagelijks bewegen is gezond, maar voor sommigen is de drempel toch nog erg hoog. Dankzij het 
project ‘Bewegen op Verwijzing’ (BOV) kunnen huisartsen binnenkort patiënten met een verhoogd 
gezondheidsrisico doorverwijzen naar de ‘BOV-coach’. 

Dr. Tom Teulingkx, sportarts en huisarts aan het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum te Geel 

Luc Lipkens, coördinator Bewegen op Verwijziging bij het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie 
en Ziektepreventie (VIGeZ)  

Praktijktafel 4: De nieuwe GGZ in beweging, beweging in de nieuwe GGZ 

De laatste jaren analyseerde Michael Milo samen met een aantal collega’s uit de sector de GGZ in 
Nederland, met een verzameling nieuwe concepten en goede voorbeelden tot gevolg. 

Na een inleiding omtrent de inzichten uit het boek, gaat Michael Milo samen met de deelnemers op 
zoek naar de mogelijkheden voor en de toekomst van de Psylosclubs in Vlaanderen. Hij houdt hier-
bij nieuwe trends binnen de zorg en de vermaatschappelijking van de zorg in Vlaanderen in het 
achterhoofd. 

Michael Milo, co-auteur van het boek  ‘Goede GGZ! Nieuwe concepten, aangepaste taal en betere 
organisatie’ (Diagnosis, 2016) 


