
CLUBEXTRA
2012 - 2013

VAN BEWEGEN OP MAAT NAAR EEN GEZOND ZELFVERTROUWEN
De ClubExtra lessen worden begeleid door een ervaren bewegingsdeskundige. Hij/zij is hiervoor speciaal opgeleid.  

De bewegingsdeskundige zorgt ervoor dat ieder kind een passend programma op maat krijgt. 
Op deze manier kan ieder kind zijn eigen sportieve ontwikkeling doormaken.

ClubExtra
ClubExtra is een speciaal sportprogramma voor kinderen van 
4-12 jaar, met een bewegingsachterstand. Onder persoonlijke 
begeleiding kunnen de kinderen lekker sporten en bewegen en 
vooral veel plezier maken. Lekker zelf doen en spelenderwijs 
ontdekken en leren, dat is waar het bij ClubExtra om gaat. Zo 
krijgen kinderen met een bewegingsachterstand (weer) plezier 
in de sport en het spel. Met extra zelfvertrouwen kunnen veel 
kinderen na een tijdje weer lekker meesporten op school en de 
sportvereniging. 

Waarom ClubExtra?
Een bewegingsachterstand bij kinderen kan door verschillende 
oorzaken ontstaan. Dit kan tot uiting komen tijdens de gymles 
op school, maar ook bij het sporten bij een vereniging of 
gewoon tijdens het ‘buiten spelen’.  Een bewegingsachterstand 
kan gemakkelijk leiden tot andere problemen, zoals gepest 
worden of achterblijvende leerprestaties.

Het kind heeft zoveel energie nodig om zijn achterstand te 
maskeren dat het geen rust en kracht overhoudt voor leren en 
vriendjes. Het raakt geblokkeerd. Het sportaanbod van de 
reguliere verenigingen is over het algemeen niet afgestemd op 
kinderen met een bewegingsachterstand. Terwijl bewegen en 
sporten juist voor hen heel belangrijk is.
ClubExtra is speciaal gericht op deze groep kinderen en biedt 
net dat extra's wat reguliere sportverenigingen vaak niet kunnen 
bieden. Persoonlijke aandacht en begeleiding om kinderen weer 
met plezier te laten bewegen.

De methode ClubExtra
Bij ClubExtra krijgen kinderen veel individuele aandacht. Het 
kind staat centraal en niet het wedstrijdelement.  De maximale 
groepsgrootte is 10 kinderen. De deskundige begeleiding speelt 

in op wat het kind wel kan. Alle kinderen worden actief in het 
spel betrokken en kunnen op hun eigen niveau meedoen. Er 
zijn veel verschillende activiteiten waar de kinderen zelf uit 
kunnen kiezen. Op deze manier kan een kind zelf ontdekken 
wat hij leuk vindt en goed kan. Een paar voorbeelden van 
sporten zijn: atletiek, circusactiviteiten,  gymnastiek, balspelen, 
stoeien en racketspelen.

De activiteiten worden stap voor stap moeilijker gemaakt zodat 
de kinderen zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen. Zodra de  
vaardigheden en het groeiende zelfvertrouwen het toelaat 
kunnen de kinderen na een tijdje weer meesporten met hun 
leeftijdsgenootjes op de sportverenging. Als speciale aandacht 
en begeleiding toch gewenst blijft kan een kind lid blijven van 
ClubExtra.

Motorisch onderzoek
Vaak is het onduidelijk wat het motorisch niveau van uw  kind is. 
Om hier een objectiever beeld van te krijgen bestaat de 
mogelijkheid van een motorisch onderzoek.  Zo’n motorisch 
onderzoek wordt vrijblijvend afgenomen door de Praktijk 
Oefentherapie Cesar Zeewolde en wordt vergoed vanuit de 
basisverzekering van uw kind.

Met een goed motorisch onderzoek als basis zal ook de 
bewegingsdeskundige beter in staat zijn passende activiteiten 
aan te bieden waardoor sneller resultaat kan worden behaald.

Informatie en aanmeldingen:
 Body Plan Sport  Oefentherapie Cesar Zeewolde
Corridor 84  Gildenveld 58
3893 BE Zeewolde  3892 DJ Zeewolde
tel. 036-522.2418  tel. 036-5226699
mail: info@bodyplan.nl mail: info@oefentherapiezeewolde.nl
web: www.bodyplan.nl web: www.oefentherapiezeewolde.nl
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