
 

 

 

 

Perstekst 20/05/2019 : Boekvoorstelling ‘Stroomopwaarts – speels naar de top’ 

22 Kempense toppers uit de sport-, medische – en zakenwereld willen jeugd in de 

toekomst vooral met heel veel plezier en respect laten sporten.   

 

Op woensdag 22 mei 2019 om 20u00 in het gemeentehuis, Markt 19 te 2430 Laakdal gaat de 

boekvoorstelling ‘Stroomopwaarts – speels naar de top’ door.  22 Kempense toppers, waaronder 

(ex-) topsporters evenals enkele toppers uit de zaken- en medische wereld vertellen over hun 

dromen betreffende de toekomst van de jeugdsport.   

Jan Cuypers, coördinator van jeugdsportnet KDR (een samenwerking tussen de gemeenten 

Kasterlee, Dessel en Retie), koestert al lang een droom. Hij droomt ervan om zoveel mogelijk 

kinderen en jongeren dagelijks op een waardige manier aan het bewegen en sporten te krijgen.  

Zijn droom kreeg een forse por in de rug toen hij een ingediend project bekroond zag door 

Panathlon, de internationale vereniging die ethiek in de jeugdsport hoog in het vaandel draagt. Een 

schouderklop is één, maar er hing ook een financieel luik aan vast. “En als ik nu eens een boek 

uitbreng waarmee ik bij alle echelons in o.a. de sportwereld kan aankloppen en op die manier een 

machinerie in beweging kan zetten”, vroeg Jan Cuypers zich af. 

Met zijn idee klopte hij aan bij Jef Aerts. Jef, in een ver verleden nog actief in de schoolsport, zag 

het schrijven van zo’n boek wel zitten. Na enkele brainstormsessies en mede door de inbreng van 

de betrokken sportdiensten, werd een lijst opgemaakt van 22 toppers uit de topsport, de G-sport, 

de zakenwereld en de medische wereld.  

Deze lijst leest op zich al als een boek :  

Vic Swerts (CEO Soudal en ‘Manager van het Jaar 2014’), Toon Claes (sportdokter), Paul Van Den 

Bosch (topcoach), Joris Vanspringel (olympisch ruiter), Joël Smets (meervoudig wereldkampioen 

motorcross), Jef Daems (stichter en bezieler Molse Wielerschool), Ludo Caers (ex-atleet en 

atletiekorganisator), Dirk Boets (ex-topzwemmer, ex-wereldkampioen reddend zwemmen, 

zwemcoach), Celine Van Gestel (volleybalspeelster van het jaar), Patrick Goots (ex-topschutter bij 

diverse voetbalclubs in eerste klasse), Bart Wellens (meervoudig wereldkampioen veldrijden), Tia 

Hellebaut (olympisch kampioene hoogspringen), Elke Vanhoof (deelneemster Olympische Spelen 

BMX), Theo Verdonck (bezieler en stichter Avalympics), Jorik en Loena Hendrickx (olympische 



schaatsers), Lien Mermans (ex-Belgian Red Flame), Ronnie Leten (ex-CEO Atlas Copco en ‘Manager 

van het Jaar 2013’), Julien Cools (ex-Rode Duivel en winnaar Gouden Schoen), Louis Croenen 

(olympisch zwemmer), Kris Mariën (ex-Belgisch kampioen triatlon), Sara Aerts (deelnemer 

olympische zomer- en winterspelen zevenkamp en bobslee), Senne Leysen (aanstormend 

tijdrittalent). 

Elk van deze toppers kreeg dezelfde vijf vragen voorgeschoteld die ze naar eigen inzichten konden 

beantwoorden. 

• Heb jij zelf een jeugdopleiding gekregen of was het zelf uitvlooien en behelpen? Heb je daar 

wel/niet voordeel uit gehaald? 

• Zie je structureel iets fout lopen met de sportieve aanpak van onze jeugd? 

• Moeten al onze jongeren nu ineens topsporters worden of telt de gewone, sportieve leute 

ook nog mee? 

• Is het allemaal louter een kwestie van budgetten? Of situeren de pijn-/knelpunten zich nog 

elders? 

• Hier is mijn (fictieve!!!) portefeuille, hij is goed gevuld, doe je ding. Hoe zou jij het 

aanpakken? 

Vanzelfsprekend heeft elke topper zijn eigen invalshoek en zijn persoonlijke visie. Maar opmerkelijk 

is alvast de rode draad die door hun verklaringen loopt. Je kan niet vroeg genoeg beginnen met 

bewegen en sporten. In de eigen omgeving, op school, in de club, … En laat het in eerste instantie 

vooral plezant zijn. Laat het zelfs altijd plezant en met respect blijven, ook voor de toppers. En laat 

de jongeren kennismaken met een zo breed mogelijk palet aan sporten. 

Via dit boek hoopt Jan Cuypers alvast te komen tot een Kempens platform dat de schouders zet 

onder een gestructureerde aanpak van de jeugdsport. Om zo later stap voor stap te groeien.  

Want Jan, hij droomt nog altijd. En dromen hoeven niet altijd bedrog te zijn. 

 
PERSVOORSTELLING ‘STROOMOPWAARTS – SPEELS NAAR DE TOP’ 

WOENSDAG 22 MEI 2019 – 20.00 U. GEMEENTEHUIS LAAKDAL (Markt 19, 2430 Laakdal) 
 

 

Het boek ‘Stroomopwaarts – speels naar de top’ werd gerealiseerd dankzij het Panathlon 

Stipendium 2017.  Binnen hetzelfde project werd eind augustus 2018 te Dessel de ‘Wall of fame’ 

gebouwd met daarop Desselse sportkampioenen (Europees of wereldkampioen) en sporters die 

deelnamen aan de Olympische spelen. In sportpark Brasel schitteren deze sterren onder de grootste 

Panathlonvlag dat één geheel vormt met het infobord, met daarop de Panathlonverklaring (in 4 

talen), en de wereldbol in een open hand gemaakt door Dessels kunstenaar Frans Meyen.   

Info en contact : 
Jan Cuypers - 0479 58 25 62 - info@jeugdsportnetkdr.be 
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