KEN JE FEDERATIE
SPORTA-FEDERATIE
Via jouw club ben je lid bij Sporta-federatie. Dat is een grote multisportfederatie,
die één hoofddoel heeft: mensen in beweging zetten op de manier waarop zij dat
het liefste doen.
Dat doet Sporta door sportclubs vanuit vier hoeken te ondersteunen:
1.
2.
3.
4.

een optimale verzekering tegen sportongevallen
een verbazend aansluitingstarief
een sportieve waaier exclusieve voordelen
een eigen recreatief sportaanbod met voor elk wat wils

Met die vier impulsen hoopt Sporta van elk van haar clubs een toppunt van
recreatiesport te maken. Een plaats – een eenheid eigenlijk – waar hobbysporters
hún favoriete sport op hún manier kunnen beoefenen.
Momenteel doen 1350 clubs en 72 000 mensen uit alle mogelijke sporttakken hun
sportieve ding via Sporta. En jij, jij bent één van hen! Dat heeft zo zijn voordelen. Te
veel om op te noemen, dus nodigen we je uit voor een vindingrijke surfsessie naar
www.sportafederatie.be/voordelen. Daar kan je ze allemaal ontdekken!

HET GROTE GEHEEL
Sporta doet meer dan alleen sportclubs stimuleren. Als non-profitorganisatie moedigt
zij Vlamingen aan tot voldoende beweging. Het is immers een wetenschappelijk feit
dat regelmatige activiteit de levenskwaliteit verbetert. In gezelschap is bewegen altijd
leuker en daarom neemt Sporta initiatieven die mensen samen in beweging zet.
WE FIETSEN… met duizenden wielertoeristen de Mont Ventoux op
Mon Ventoux is een grootse beweegcampagne die
recreatieve wielrenners acht maanden lang
voorbereidt op een heroïsche beklimming van de
mythische col. Sporta zorgt voor deskundige
begeleiding met georganiseerde trainingsritten over
heel België en regelmatige fiets- en gezondheidstips.
Als
apotheose is er de beklimming zelf, met
professionele omkadering en een daverend slotfeest. Wanneer al die Ventouxbeklimmer het stalen ros nadien vaker van stal halen, is onze missie geslaagd!
www.monventoux.be
WE BELEVEN… straffe jongerenkampen boordevol actie en
avontuur
De Sporta-kampen halen jongeren al decennialang uit hun zetel.
Gelijk hebben ze, want of het nu knetterharde actie, speelse
avonturen, creatieve uitspattingen of ontspannende
ontdekkingsreizen zijn; Sporta heeft een Holiday 2 ♥ voor alle
leeftijden en interesses.
www.sportakampen.be
WE ONTDEKKEN… sport – en spelplezier op 2 Sporta-centra
Met een centrum in de Kempen en een
watersportparadijs in Maaseik baat Sporta twee
absolute sporthotspots uit. Daar kunnen groepen
die dat wensen zich onderdompelen in een zee van
sport- en spelmogelijkheden voor jong en oud. Of je
nu een sporthal wil huren of een sportieve uitstap of
sportstage plant, op een Sporta-centrum beweegt er
altijd iets.

GEORGANISEERDE SPORTTAKKEN
Zoals je hierboven kan lezen, organiseert Sporta-federatie recreatieve
activiteiten in negen verschillende sporttakken. Wil jij daar graag deel van
uitmaken of heb je vragen over een bepaalde sporttak, aarzel dan niet om
contact op te nemen met de sporttakverantwoordelijke.
BASKETBAL
Iedere jongere die graag basketbalt, speelt mee! Recreatieve
jeugdteams stelen de show tijdens de zeven tornooien van
onze BB4FUN. Wie er wint, dat zien we wel.
Jouw Sporta-consulent:
Joyce Van Heyst
E. basketbal@sporta.be
T. 03/286.58.23
BADMINTON
Uit een veel gestelde vraag vanuit onze vele
badmintonclubs groeide in het najaar van 2014 het Sportabadmintoncriterium. Zes tornooien, die naast de winnaars
ook de best vertegenwoordigde club, spelers die vaak
deelnemen
en
alle
aanwezigen
beloont. Want
badmintonnen voor het plezier verdient een pluim.
Jouw Sporta-consulent:
Kristien Wouters
E. badminton@sporta.be
T. 03/286.58.46
GYM & DANS
Lenige lichamen die gracieuze choreografieën of krachtige
acrobatieën uitvoeren. Je krijgt gegarandeerd een
wervelende show te zien als je naar onze spectaculairste
sporttak gaat kijken. Wedstrijden zijn er voor elke discipline
uit de gymnastiek en enkele groovy dansdemo's maken er
letterlijk een swingend aanbod van.
Jouw Sporta-consulent:
Bieke Hermans
E. gymdans@sporta.be
T. 03/286.07.29

JOGGING
Voor de toegankelijkste van alle sporten heb je slechts een
paar stevige loopschoenen, soepele kledij en een beetje
wilskracht nodig. Senioren lopen de lente in tijdens de unieke
SeLenJo. Aan de Sporta-Runs – een verzameling van al onze
leukste clublopen – kan iedereen deelnemen. Elke sporter
heeft een conditie, laat eens zie hoe het met die van jou
gesteld is!
Jouw Sporta-consulent:
Jeroen De Meyer
E. jogging@sporta.be
T. 03/286.58.21

JUDO
Van de nieuwsgierige beginner tot ambitieuze veteranen:
wie de tatami lief heeft komt met het diverse judoaanbod
uitgebreid aan zijn trekken. Aanbod inclusief tornooien,
katatrainingen en DAN-examens.
Jouw Sporta-consulent:
Jeroen De Meyer
E. judo@sporta.be
T. 03/286.58.21

TAFELTENNIS
Imposante competitie voor jeugd, senioren en veteranen
aangevuld met bekercompetities, federale en clubtornooien,
enkel- en dubbelkampioenschappen. Maar dan met net dat
tikje meer recreatieve topspin. De vinger aan de pols voor
palletartiesten.
Jouw Sporta-consulent:
Jeroen De Meyer
E. tafeltennis@sporta.be
T. 03/286.58.21

TENNIS
Tegen onze brede waaier aan enkel- en dubbelcompetities is
geen passeerslag opgewassen. Winter of zomer, onze
recreatieve tennissers staan altijd op het terrein en als de
mogelijkheid zich voordoet, nemen ze graag nog een slice
tornooien op de volley ook
Jouw Sporta-consulent:
Bert Geysen
E. tennis@sporta.be
T. 03/286.58.94

VOLLEYBAL
Decennialang al serveert Sporta recreatief volleybal met alles
erop en eraan. Naast drie uitgebreide provinciale
competities is er ruimte voor spannend cupvolleybal, een
felbegeerde scholencompetitie en een vriendschappelijk
tornooicircuit.
Jouw Sporta-consulent:
Katrien Scheers
E. volleybal@sporta.be
T. 03/286.58.32

ZWEMMEN
Letterlijk een spetterend aanbod, waar je naast een
regelmatige interclubcompetitie de borst kan nat maken
voor langeafstandzwemmen, leeftijdskampioenschappen en
als seizoensapotheose het Lentecriterium. Tijdens de KidsSwim zijn de jonge waterratten aan de beurt.
Jouw Sporta-consulent:
Joyce Van Heyst
E. zwemmen@sporta.be
T. 03/286.58.23

