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Format: clubsfeer 

Inleiding 
Een goede sfeer binnen een club is onontbeerlijk. Toch is het niet altijd evident om een goede 

clubsfeer te bekomen. Sommige leden komen laat toe op een training en zijn snel weer weg na de 

training, niet iedereen traint op dezelfde momenten en niet iedereen schiet dezelfde wedstrijden,… 

De momenten waarop iedereen samen is, zijn schaars. 

In dit format krijg je enkele tools mee die de clubsfeer kunnen bevorderen. 

Visie 
Door een goede clubsfeer komen de leden graag naar de club. Leden die graag komen, zullen ook 

minder snel afhaken en andere aanmoedigen en motiveren om ook bij de club aan te sluiten. Een 

goede sfeer zorgt voor minder onderlinge problemen en zal er ook voor zorgen dat je sneller beroep 

zal kunnen doen op de leden wanneer er hulp nodig is bij de organisatie van activiteiten/wedstrijden, 

opknapwerken aan het lokaal,… 

Doelstellingen 
STRATEGISCHE DOELSTELLING 

De club organiseert activiteiten en onderneemt acties ter bevordering van de clubsfeer. 

 

OPERATIONELE DOELSTELLING(EN) 

 Activiteiten die binnen de trainingsmomenten vallen. 

 Activiteiten die buiten de trainingsmomenten vallen. 

Activiteiten organiseren tijdens de trainingsmomenten 
Dit is vaak het gemakkelijkst en is tevens effectief. Je zal de meeste jeugdschutters van de club 

bereiken, want de meeste zijn sowieso aanwezig voor de training. 

 

 Voordeel 

Activiteiten tijdens de training zorgen ook voor een minder grote belasting voor de 

organisator/initiatiefnemer dan wanneer deze buiten de trainingsmomenten van de club 

vallen. 

 Nadeel 

Er kan minder tijd aan training gespendeerd worden en de keuze in activiteitsvormen is 

minder groot. 

 

Mogelijke activiteiten: 

 Gezamenlijke opwarming: warm tezamen op. Volwassenen, jeugd, mannen en vrouwen 

door elkaar. 
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o Voer opwarmingsoefeningen per 2 uit waarbij je 2 ‘onbekende’ tegenover elkaar zet.  

o Breng spelvormen in je opwarming. Dit zorgt vaak voor leuke en ontspannen 

situaties. 

 Organiseer een andere sport (initiatie) 

o Er kan gekozen worden voor een boogschietgerelateerde sport (katapultschieten), 

waarbij richten centraal staat. 

o  Doe eens iets helemaal anders, bvb. Ultimate Frisbee – dit dient buiten gedaan te 

worden. Een leuke ploegsport die met gemengde teams kan gespeeld worden en 

waar lichaamscontact verboden is. Het reglement vind je op volgende link terug 

http://www.schoolsport.be/upload/Limburg/DASbeurs/Cursus%20Ultimate%20Frisb

ee.pdf of vraag het op via het secretariaat. 

 Vertrouwensspelletjes: deze spelletjes worden meestal in kleine groepjes uitgevoerd en 

zorgen voor veel hilariteit. Je leert elkaar beter kennen en vertrouwen. 

o Voorbeelden van vertrouwensspelletjes kan je bekomen via het secretariaat. 

o Schutter en instructeur: een andere vorm van vertrouwen is door 1 persoon een 

blinddoek aan te doen en deze te laten schieten op een blazoen. De instructeur dient 

gerichte instructies te geven opdat de ‘blinde’ schutter zo goed mogelijk schiet. 

Activiteiten organiseren buiten de trainingsmomenten 
De mogelijkheid om clubsfeer bevorderende activiteiten te houden vergroten natuurlijk wanneer 

men buiten de cluburen om gaat. 

Best kan je dit aftoetsen met de leden. Het zorgt natuurlijk voor een extra tijdsbelasting voor de 

leden. Niet iedereen staat hier op te wachten. 

Motiveer goed de groep wat je plannen zijn, probeer alle leden hierin te betrekken. Ook dat is reeds 

clubsfeer bevorderend. 

 

 Voordeel 

De mogelijkheid aan activiteiten is groter dan bij activiteiten die tijdens de training dienen 

plaats te vinden. 

 Nadeel 

Niet iedereen staat hiervoor te springen. Deze activiteiten zijn duurder en zorgen voor een 

extra tijdsbelasting. 

 

Mogelijke activiteiten: 

 Sportieve clubuitstap (geen boogschieten) 

o Kies voor een leuke, ontspannende, sportieve uitstap. Een dagje kajakken in de 

Ardennen is een ideale groepsuitstap. 

 Worstenbroden en appelbollen 

o Een klassieker dat elk jaar terugkeert. Een goede activiteit om de ganse groep bij 

elkaar te krijgen. 

 Nieuwsjaarsdrink/etentje 

o Het jaar goed inzetten, elkaar het beste wensen. Dit is ook een mooi moment om de 

plannen voor het nieuwe jaar te brengen, de sportieve uitdagingen,… 

http://www.schoolsport.be/upload/Limburg/DASbeurs/Cursus%20Ultimate%20Frisbee.pdf
http://www.schoolsport.be/upload/Limburg/DASbeurs/Cursus%20Ultimate%20Frisbee.pdf
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 Quiz  

o Organiseer een quiz met de club. Nodig vrienden en familie uit. Een quiz is een fijne 

activiteit om elkaar te ontmoeten in een niet-sportief kader zoals op wedstrijden en 

trainingen. 

 Wedstrijd organiseren 

o Organiseer met de club een wedstrijd. Maak er samen iets mooi van, betrek ook 

zoveel mogelijk leden hierin. Vele handen maken licht werk. 

o TIP: start tijdig met de organisatie, hecht veel belang aan de communicatie (zowel 

intern als extern). 

 Bezoek pretpark 

o Beloon de leden voor het harde werk tijdens het hele seizoen en ga samen een dagje 

naar een pretpark, subtropisch zwembad, dierenpark,… 

 Recreatieve schieting voor de jeugdleden, bvb. Blacklight bow 

o Organiseer een ontspannen, recreatieve schieting binnen de club voor de 

jeugdleden. Blacklight Bow is hier een goed voorbeeld van. 

o Het format van deze schieting kan je terugvinden op de website van de 

Handboogliga. 

 

 


