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Kleuters Steenwijkerland trappen af met volleybal

‘SPORT DOET WONDEREN VOOR
JE ZELFVERTROUWEN’
Volleybal voor kleuters? Waarom
niet. Want hoe eerder je begint met
lekker actief spelen en bewegen,
hoe langer je daar plezier en profijt
van hebt. Buurtwerk Sport en Volleybalvereniging Steevast in Steenwijkerland sloten de handen ineen.
Resultaat: de eerste groep
4- en 5-jarigen heeft de smaak van
het sporten te pakken. Wie volgt?
Zorgen dat mensen lol hebben in sport
én iedereen de kans geven om actief
te blijven. Dat staat in een notendop in
het Sport & Beweegakkoord van de gemeente Steenwijkerland. Bewegen hoort
bij een gezonde leefstijl; de gemeente
ondersteunt daarom lokale sportclubs
met een goed aanbod. Liefst al voor de
allerjongste inwoners natuurlijk.
Dat is hard nodig, stelt Sandra Lampe.
Zij is buurtwerker sport bij Sociaal Werk
De Kop: ‘We zien helaas dat de motorische
en leervaardigheden van veel kinderen in
de basisschoolleeftijd achteruit hollen. Ze
bewegen gewoon veel te weinig, het is dus
enorm belangrijk dat we sport en spel al op
jonge leeftijd stimuleren.’
Plezier staat voorop
Komt dat even mooi uit. De volleyballers
van Steevast broedden juist op een plannetje om met leuke acties meer jonge
leden te werven voor de toekomst.
Detmar Slager zegt: ‘We zijn een vereniging met diverse wedstrijdteams van jong
tot oud, dames en heren, jongens en meisjes; maar nog meer dan de prestatie staat
bij ons het plezier voorop. Dát willen we
uitstralen. Er komen natuurlijk technieken
bij kijken, maar die kun je leren.’
Sportclub en sociaal werk vonden elkaar:
Steevast had de kennis, de ruimte en materialen in huis, Buurtwerk Sport het netwerk met contacten in de kinderopvang
en het basisonderwijs.

De financiële drempel is laag: de gemeente investeert in Buurtwerk Sport en
Steevast verzorgde gratis proeftrainingen
voor de kleuters. Het idee is dat zij vervolgens tegen een geringe vergoeding kunnen blijven sporten.
Rollen, springen, hinkelen
Vorig najaar was de aftrap in sporthal De
Waterwyck. Na de eerste proeftraining
genoot een groep van zes vaste kleuters
wekelijks van een dynamische les met veel
klimmen en klauteren, vangen en gooien
van de bal, rollen, springen, hinkelen en
trampoline springen. ‘Op een speelse manier zijn die kleine lijfjes veel in beweging’,
zegt Sandra, ‘en hun hersenen worden óók
aan het werk gezet; al die oefeningen zijn
goed voor hun hand-oog-coördinatie. Daar
plukken ze hun hele (school)leven de vruchten van.’
Detmar: ‘Onze jeugdtrainers raakten ook
enthousiast, het is zo leuk om te zien hoe
je de jeugd in beweging krijgt. Volleybal
is toegankelijk; je kunt het op elk niveau
spelen, zowel binnen in de zaal als buiten.
Beachvolley met het zand tussen je tenen is
ook een gave ervaring.’
‘Je staat versteld van de effecten’, zegt
Sandra. ‘Een kind ervaart dat-ie iets leert en
lol krijgt in het sporten, dat doet wonderen
voor z’n zelfvertrouwen. Ouders zien dat
direct terug in het gedrag. Winst op alle
fronten dus.’
Helaas zette corona een tijdelijke streep
door de wekelijkse volleyballessen voor
kleuters. ‘Het ligt nu even stil’, zegt Detmar, ‘maar ik hoop dat we zo snel mogelijk
de zaal weer in gaan en nog veel meer
kinderen de kans kunnen geven om te
bewegen.’ Sandra: ‘We zetten dit gewoon
door. Hopelijk sluiten nog meer sportclubs
in Steenwijkerland aan
met sportaanbod voor
kleuters.’
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Sport en bewegen: een leven lang plezier!
#sportakkoordsteenwijkerland
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