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TALENT CAN'T BE

TAUGHT, BUT IT
CAN BE AWAKENED

Tieners ontdekken ‘later’ en
ontwikkelen (verborgen) talenten.

TALIM 2021 WALLACE STEGNER

Tijdens het

tweede thema

bij TALim

verdiepten we

ons in de vele

beroepen

binnen de

sportwereld.

Herlees hier ons

avontuur!
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WEEK 1  -  13 NOVEMBER 2021

We starten met een rondleiding

doorheen heel het stadion!



Drie gidsen namen de tieners en de gezinnen mee op tour
door het GROTE KRC Genk. Wow, er werken meer dan 70

mensen achter de schermen van KRC Genk. En we leerden
dat bij een match ook heel veel verschillende jobs aan bod

komen. Dat was een goede inleiding op thema sport om
ons te laten zien wat er nog allemaal komt kijken bij en

rond topsporters en matchen. 

We starten met een rondleiding
doorheen heel het stadion!

WEEK 1
13 NOVEMBER 2021

U kan TALim volgen op onze sociale media voor wekelijkse updates en foto's van al
onze avonturen. Scan de QR-code hieronder en vind ons op Instagram en Facebook.

Meer informatie kan u vinden op www.talim.be 
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https://edmondderuyter.net/talim/


WEEK 2  -  20 NOVEMBER 2021

Er komt een topsporter! Hoe

organiseer je de ontvangst?
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Er komt een topsporter! Hoe
organiseer je de ontvangst?

Profatleet zijn vraagt ook vaak om doorzetten. Ze liet ons zien hoe een
weekschema eruit ziet (zo trainen is veel meer dan enkel kajak: ook fietsen,
lopen, een voedingsschema... en weekend, dat kennen ze niet). Ze is vaak
weg van huis op trainingen en wedstrijden, dus ook daar moet je van
houden natuurlijk. Daarna mochten we zelf een peddel vasthouden en
leerde Lize ons de eerste technieken, wat een moeilijke sport! SUCCES NOG
LIZE, WIJ SUPPORTEREN NU AL VOOR DE OLYMPISCHE SPELEN IN PARIJS.

WEEK 2
20 NOVEMBER 2021

U kan TALim volgen op onze sociale media voor wekelijkse updates en foto's van al
onze avonturen. Scan de QR-code hieronder en vind ons op Instagram en Facebook.

Meer informatie kan u vinden op www.talim.be 
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Lize heeft van haar hobby
haar beroep kunnen

maken! Omdat ze haar
hobby zo leuk vond, was dit

een hele goede motivatie.
Daarlangs zocht ze altijd

uitdagingen op, zo was haar
eerste grote uitdaging om

een Europees
kampioenschap of een

Wereldkampioenschap te
kunnen meedoen. Die

uitdagingen gaven haar nog
meer motivatie. En die

motivatie leidde voor Lize
naar succes! Ze werkt nu

eigenlijk voor Sport
Vlaanderen en kon al naar

de Olympische Spelen gaan!

https://edmondderuyter.net/talim/


We voelden ons allemaal een winnaar toen we zelfs een medaille en wat snoepjes kregen. We
hadden dan ook wel hard gewerkt om dit evenement goed te laten verlopen. Een eventmanager
moet een echte duizendpoot zijn, zoveel verschillende zaken in orde maken!

Er komt een topsporter! Hoe
organiseer je de ontvangst?

WEEK 2
20 NOVEMBER 2021

U kan TALim volgen op onze sociale media voor wekelijkse updates en foto's van al
onze avonturen. Scan de QR-code hieronder en vind ons op Instagram en Facebook.

Meer informatie kan u vinden op www.talim.be 
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Gelukkig hebben we al een
beetje geleerd hoe we dit

moeten doen. Samen
hebben we een

mountainbike-wedstrijd
georganiseerd met echte

regels, een mooie poster en
een eigen parcours. Wat

een spannende wedstrijd
was het! We leerden heel

veel over hoe je een
sportevenement moet
organiseren, maar we

hebben vooral ook veel
plezier gehad! 

https://edmondderuyter.net/talim/
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WEEK 3  -  27 NOVEMBER 2021

Een voetbalteam heeft ook een

trainer en een goede dokter



Hij vertelt veel over ons
lichaam en laat zien hoe je

iemands lichaam kan testen
door een ketting van

kinderen heen. Dit levert
hem de bijnaam tovenaar op.
Zijn beroep is osteopaat. Dat

is echt wel moeilijk om te
onthouden.

 
Buikademhaling, hoge

ademhaling en dat gekke
middenrif. Buikademhaling

maakt ons rustig en geeft
vertrouwen. Een handige

tovertruc. We proberen het
bij onszelf. Sommige hebben

ellebogen die heel ver open
gaan en moeilijk dicht.

Om osteopaat te worden leer je heel veel over het lichaam, de beenderen
en spieren, de organen en de hersenen en zenuwen. Als je osteopaat bent,
ben je veel bezig met mensen met speciale technieken aan te raken. Soms
kraakt een gewricht en dat kan helpen, ook al klinkt het vreemd.

U kan TALim volgen op onze sociale media voor wekelijkse updates en foto's van al
onze avonturen. Scan de QR-code hieronder en vind ons op Instagram en Facebook.

Meer informatie kan u vinden op www.talim.be 
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Een voetbalteam heeft ook een

trainer en een goede dokter
WEEK 3
27 NOVEMBER 2021

https://edmondderuyter.net/talim/


Pierre 'Pierke' Denier gaf de
tieners een overzicht van zijn

loopbaan. Hij speelde zelf
vroeger bij KFC Winterslag en

maakte de fusie mee met
Waterschei. Daarna werd hij

bij die club hulptrainer. Hij
vertelde ons hoe graag hij

altijd bij deze club heeft
gespeeld en gewerkt. 

Hij schreef er 
zelfs een boek over!

Een voetbalteam heeft ook een
trainer en een goede dokter

WEEK 3
27 NOVEMBER 2021

U kan TALim volgen op onze sociale media voor wekelijkse updates en foto's van al
onze avonturen. Scan de QR-code hieronder en vind ons op Instagram en Facebook.

Meer informatie kan u vinden op www.talim.be 
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Daarlangs dachten we na wat een hulptrainer / teammanager allemaal
doet: vliegtuigtickets regelen, hotels boeken, trainingen mee vormgeven,
met de spelers babbelen... Hard werk en doorzetting zijn heel belangrijk!
Bovendien kan het nooit kwaad om een goed reserveplan te hebben.

https://edmondderuyter.net/talim/
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WEEK 4  -  4 DECEMBER 2021

Van achter de microfoon

tot op het grasveld



Van achter de microfoon tot op
het grasveld

WEEK 4
4 DECEMBER 2021

Piet liet ons filmpjes van
verschillende sporten zien
en leerde ons daarbij wat

belangrijk is om een goede
sportjournalist te zijn.

 
Het helpt natuurlijk als je

zelf geïnteresseerd en
nieuwsgierig bent in sport.

Daarlangs mochten we
oefenen in de microfoon

om te praten en te vertellen
over de sporters en de
gebeurtenissen die we

zagen.

U kan TALim volgen op onze sociale media voor wekelijkse updates en foto's van al
onze avonturen. Scan de QR-code hieronder en vind ons op Instagram en Facebook.

Meer informatie kan u vinden op www.talim.be 
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Goed voorbereid zijn is ook heel erg belangrijk. Van tevoren opzoeken welke
spelers er meedoen, hoe de spelers eruit zien, wat hun laatste prestaties zijn,
waar ze goed in zijn... helpt om de beste commentaren te geven. We zagen ook
dat je als sportjournalist heel goed moet kunnen observeren! En erna...
meteen een stevige samenvatting moet kunnen geven van wat er gebeurt is
(natuurlijk zonder foutjes). Hoewel: iedereen maakt foutjes natuurlijk... zelfs
Piet! En dat is ook helemaal niet erg, als we er maar uit leren.

https://edmondderuyter.net/talim/


WEEK 4
4 DECEMBER 2021

Van achter de microfoon tot op
het grasveld

Onder de lampen die boven
het gras hangen, was het

lekker warm.  Dit gras wordt
echt verwend. Water, extra

licht en warmte, warme
graswortels, meststof en

iedere dag maait het team
van Rolando met de

grasmachine. Het gras zo
piekfijn in orde houden is

nodig, want die voetballers
die laten het gras nogal

afzien! En DAT is dé taak van
het team van Rolando.

 
Hij liet ons wat trucjes zien

hoe hij het plein perfect
houdt. Hij prikt met een riekje

in en rond een kaal plekje.
"Groei dit maar snel dicht,

Gras!" hoor je Rolando
denken.

U kan TALim volgen op onze sociale media voor wekelijkse updates en foto's van al
onze avonturen. Scan de QR-code hieronder en vind ons op Instagram en Facebook.

Meer informatie kan u vinden op www.talim.be 
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Het leukst was dat we allemaal op de grasmachines en in de tractor mochten
kruipen. Zowel de jongens als meisjes waren heel enthousiast om deze machines
eens uit te testen, een echte beleving.

Rolando vindt het maaien van het A-plein het allerleukste!  Hij doet zijn werk met
ongelooflijk veel precisie en passie, dat is wel duidelijk. Precies en met veel
 verantwoordelijkheid dingen doen, is iets wat we zeker en vast zullen
onthouden.

https://edmondderuyter.net/talim/
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BLAUWEBLAUWE
PLOEGPLOEG

Team TALim bestaat uit drie ploegen!Team TALim bestaat uit drie ploegen!

Zou jij op een andere positie willen

spelen of een andere opstelling

aanbevelen? Trek dan gerust pijlen

om wissels a
an te duiden!

Elk team heeft nood aan enkele
wisselspelers
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RODERODE
PLOEGPLOEG

Team TALim bestaat uit drie ploegen!Team TALim bestaat uit drie ploegen!

Zou jij op een andere positie willen

spelen of een andere opstelling

aanbevelen? Trek dan gerust pijlen om

wissels a
an te duiden!

Vergeet niet hoe belangrijk

supporters zijn!

Elk team heeft nood aan enkele

wisselspelers
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GROENEGROENE
PLOEGPLOEG

Team TALim bestaat uit drie ploegen!Team TALim bestaat uit drie ploegen!

Zou jij op een andere positie willen

spelen of een andere opstelling

aanbevelen? Trek dan gerust pijlen om

wissels a
an te duiden!

Elk team heeft nood aan enkele

wisselspelers



Een eigen sport maken? Met eigen regels en logo? Die we samen met of tegen de ouders mogen
uitoefenen op een toonmoment? Dat avontuur gingen onze tieners met veel enthousiasme aan,

samen met 3 studenten uit de lerarenopleiding die alles samen voorbereidden met hen.
 

De eerste zaterdag werkten alle drie de teams een andere sport uit. Wat een creatieve bende, onze
tieners. Daarvoor moesten we natuurlijk ook goed luisteren naar elkaar en samenwerken. Een hele
uitdaging, daar leren we samen veel uit! De zaterdag erna werden de regels precies omschreven en

maakte iedereen een logo voor de sport. Ze mochten allemaal een beetje eventmanager zijn. De
laatste zaterdag werden de taken verdeeld, om het toonmoment zo écht mogelijk voor te bereiden:

enkele tieners toverden zich om tot strenge trainers, efficiënte eventmanagers, osteopaten,
sportjournalisten… Zo konden de tieners een rol kiezen die goed bij hun talent past én al meteen

toepassen wat ze van de gastdocenten allemaal geleerd hadden. Natuurlijk moesten ook hiervoor de
tieners samenwerken en luisteren naar elkaar, zodat elke rol ingevuld geraakte. Na een ‘generale

repetitie’ waren de groepen er allemaal klaar voor, met een gezonde portie zenuwen.
 

Dus na 4 harde maar vooral leuke weken samenwerken waren we eindelijk tot het toonmoment
gekomen. Door corona zijn enkele groepen op de dag zelf nog even extra creatief geweest om alles

toch veilig te kunnen laten verlopen, want veiligheid staat natuurlijk altijd voorop.
 

Alle tieners werden op het einde in de bloemetjes gezet met een stoere foto in KRC Genk-outfit die van
hen werd gemaakt tijdens de allereerste zaterdag van TALim.

 

Toonmoment thema sport

U kan TALim volgen op onze sociale media voor wekelijkse updates en foto's van al
onze avonturen. Scan de QR-code hieronder en vind ons op Instagram en Facebook.

Meer informatie kan u vinden op www.talim.be 
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Iedere tiener kreeg

een gepersonaliseerde

uitnodiging voor het

toonmoment.

https://edmondderuyter.net/talim/


Zelfgemaakte sport door
team Rood

Oeps, deze supporter moet nog even wachten op een
begeleider.

ja haar, niet alleen het parcours gaat goed, ook de
ballon opdrachten verlopen feilloos!

Uiteraard vraagt dat enorm veel
vertrouwen en moed!

Het vertrouwen is gewonnen en de
eerste duo's zijn vertrokken.

Wat gaat dit goed seg!De begeleiding lijkt goed te gaan en
niemand maakt een fout, tot nu toe.

Proficiat aan alle spelers voor zowel
het begeleiden als vertrouwen.

Na het spel volgen een reeks
interviews en complimenten.

Team rood heeft van een parcours een hele eigen sport heeft kunnen maken. Met hoepels, palen,
ballonnen en goals hebben ze de sport verzonnen. Ze hebben hun creativiteit de vrije loop laten gaan.

Zo houden ze de ballonnen als volleyballen omhoog, springen ze in de hoepels en schieten ze alle
ballen in de goal. Bij team rood floten de 2 trainers er stevig op los en motiveerden de mensen goed.
Wist je trouwens dat bij team rood de tieners hun ouder MET BLINDDOEK begeleidden doorheen het

parcours? Een stevig staaltje aan vertrouwen!

U kan TALim volgen op onze sociale media voor wekelijkse updates en foto's van al
onze avonturen. Scan de QR-code hieronder en vind ons op Instagram en Facebook.

Meer informatie kan u vinden op www.talim.be 
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De tieners leggen de spelregels uit aan de
geblinddoekte ouders zodat ze hen kunnen begeleiden.

https://edmondderuyter.net/talim/


Dan hebben we team blauw die is begonnen met het spel teambal en met hun jeugdig enthousiasme
hebben ze er een leuke twist aangegeven. Met hun allen hebben ze de hoofden bij elkaar gestoken om
een leuke nieuwe sport te verzinnen en dat is ze zeker gelukt! De ouders supporterden om het hardst

langs de zijkanten.

U kan TALim volgen op onze sociale media voor wekelijkse updates en foto's van al
onze avonturen. Scan de QR-code hieronder en vind ons op Instagram en Facebook.

Meer informatie kan u vinden op www.talim.be 
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Zelfgemaakte sport door
team Blauw

Zowel tieners als supporters (ouders) zijn massaal
aanwezig. Het beloofd een mooie wedstrijddag te zijn!

En we zijn begonnen! Onder luid gejuich van de
ouders worden de eerste doelpunten gemaakt.

Eindelijk pauze, tijd om de tactiek even te bespreken.

Alvorens de match begint, warmen
ze op, inclusief ouders :)

Vervolgens leggen we de regels uit
aan de ouders.

De scheidsrechter start het spel
door de bal in de lucht te gooien.

Ohja, er is zelfs een echte
cameraman aanwezig!

De laatste minuut gaat in, het is
gelijkspel, wie gaat er winnen?!

5 - 5! We gooien nu om ter meeste
door de ring. Wie zou er winnen?

Scheidsrechter

https://edmondderuyter.net/talim/


En we zijn begonnen! De ouders zijn lichtjes trager
en de tieners nemen de leiding. Spannend!

De wedstrijd wordt live besproken door de
commentator zoals we geleerd hebben van Piet.

De trainer start de opwarming van
de tieners.

Oh wat hoor ik nu?! De trainer
laat ook de ouders opwarmen!

De osteopaat staat paraat om
geblesseerden te verzorgen.

Zowel de tieners als de ouders
staan klaar in hun startblokken.

Uiteindelijk winnen de tieners door
hun goede samenwerking.

Na de match loopt zelfs een
uitbundige supporter het veld op!

Osteopaat

Commentator

Ouders
De supporters verzamelen zich naast het speelveld

terwijl de tieners zich klaarmaken.

En last but not least hebben we team groen die van een estafette nog iets leukers wisten te maken. Ook
hier hebben ze gebruik gemaakt van ballonnen, kegels en nog veel meer leuke attributen. Het is een

daverend succes geweest en we zijn apetrots op de tieners! En als er iemand gewond geraakte of viel,
was de osteopaat meteen ter plaatse.

U kan TALim volgen op onze sociale media voor wekelijkse updates en foto's van al
onze avonturen. Scan de QR-code hieronder en vind ons op Instagram en Facebook.

Meer informatie kan u vinden op www.talim.be 
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Zelfgemaakte sport door
team Groen

https://edmondderuyter.net/talim/


TALim

Wat een sportieve maand legden we samen weer af! We haalden ondertussen de finish van
2021.

 
 

Het was elke week spannend afwachten over volgende coronaregels. Merci om elke week
geduldig mee af te wachten wat de regels voor TALim zouden betekenen én merci om alle

regels zo goed mee op te volgen. Samen met de flexibiliteit van de begeleiders én
gastdocenten, konden we TALim blijven organiseren. Fantastisch! 

 
 

Jullie kunnen het al lezen op de voorpagina van ons krantje 'TALENT CAN'T BE TAUGHT, BUT IT
CAN BE AWAKANED.' We mochten wekelijks weer veel blije gezichtjes zien bij de tieners die de
toekomst volop aan het ontdekken zijn. Tegelijkertijd leren de begeleiders de tieners steeds

beter kennen en stimuleren ze graag mee de talenten die zij zien schitteren. 
 
 

Het werkt voor Rolando en zijn team voor het prachtige gras én hetzelfde geldt voor onze
tieners 'ALLES WAT JE AANDACHT GEEFT, GROEIT'. De begeleiders focussen daarom op

positieve zaken die zij zien gebeuren: een tiener die zorg draagt voor een andere tiener, een
tiener die het woord neemt voor de hele groep, een tiener die mee over de tijd waakt, een
tiener die een kleine discussie oplost tussen andere tieners... zoveel unieke momenten van

onze unieke tieners die onze unieke begeleiders vastpakken!
 
 

Op naar een talentvol 2022!
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Zo... dat was het dan voor
het thema sport

U kan TALim volgen op onze sociale media voor wekelijkse updates en foto's van al
onze avonturen. Scan de QR-code hieronder en vind ons op Instagram en Facebook.

Meer informatie kan u vinden op www.talim.be 

https://edmondderuyter.net/talim/

