
Even voorstellen 
Dit zijn Maike, (moeder van) Sofie (5) en Bas (3). 
Zij heeft haar kinderen veel sportplezier zien beleven 
tijdens de AH Sportweken. “Het is een mooie kans 
om diverse sporten uit te proberen en daar hebben 
we gebruik van gemaakt.” 

“Het is dat ik zelf hoogzwanger ben, want 
anders had ik graag zelf ook gaan proefsporten.”

Sofie heeft bij twee verenigingen een proefles turnen gehad en heeft nog een schaatsles tegoed. Bas heeft 
met zijn grote zus meegedaan bij het Aapjeskooien. “De kinderen zijn nog geen lid geworden van een 
sportclub, maar Sofie mag in november na het behalen van haar zwemdiploma B een sport kiezen. Door 
deze actie heeft ze kennis kunnen maken met verschillende sporten en sportclubs. Ik denk dat Sofie gaat 
turnen bij DOO/K&V. Het is een leuke club en ook nog vlakbij.” 

Alle activiteiten waren succesvol. Sofie was ontzettend enthousiast en zei:  
 

  “Mama, mag ik paardrijden, turnen, dansen, schaatsen, klimmen, rennen en fietsen?”  
 
Maike vindt het fantastisch dat dit mogelijk is. “Een betere manier om te kiezen wat ze na de zwemles wil 
gaan doen is er niet. Het mooiste moment is de aanblik van een heel trotse Sofie bovenin de klimwand. 
Absoluut!”  

Wij wensen Sofie heel veel succes met het behalen van haar zwemdiploma B en het kiezen van een sport. 
Wordt de AH Sportweken-actie volgend jaar herhaald, dan zijn er voor Maike en Bas ongetwijfeld genoeg 
sport uitdagingen om aan te gaan.  

EnthousiastE sportErs 
aan hEt woord 

Cijfer: 8
Het initiatief van de AH Sportweken is een dikke 10 waard. Op de website konden we uit verschillende 
sporten kiezen en de herinneringen via de mail over de gereserveerde sportactiviteit waren erg fijn. 

Tips - De sportclubs kunnen nog beter inspelen op de aangeboden proeflessen. Bij de ene 
turnvereniging was de juf een beetje overdonderd door de grote opkomst van het aantal proefsporters en 
de andere turnvereniging zit zo verscholen, dat een routebeschrijving of een welkomstbord wel fijn was 
geweest. Het is daarnaast ook fijn als de trainer telefonisch bereikbaar is, mocht het nodig zijn om contact 
op te nemen. Over het algemeen zijn we hartstikke tevreden en raden we andere mensen zeker aan om 
een aantal proeflessen te reserveren, als dat volgend jaar weer kan!  Wij hopen van wel...

waardEring & tips van MaikE


