
 
Thema’s: 

 
• Contact maken  
• Kracht en conditie opbouwen 
• Souplesse en mobiliteit vergroten 
• Grenzen herkennen en aangeven 
• Je eigen krachten leren kennen 
• Stevig staan en voor jezelf opkomen  
• Beheersen  
• Respect tonen 
• Zelfvertrouwen opbouwen 
• Hulp aanbieden en hulp vragen 
• Samenwerken 
• Leren omgaan met feedback (geven en 

ontvangen). 
 

  

WOENSDAG 

16.00 

Sport is een positief middel om te werken aan gedragsdoelen. Sport spreekt veel 

kinderen aan, het is leuk, het geeft energie en mogelijkheden om te kijken naar eigen 

krachten in plaats van problemen. Het doel van de training is het bevorderen van 

zelfvertrouwen en zelfreguleringsvaardigheden. 

,, 

 
  “Sport PLUS!” 

                                                                                      
Inzet van sport als toegankelijk 

middel voor gedragsverandering. 

 
 

LEEFTIJD: 7-12 JAAR 
WAAR: CROSSFIT ZUTPHEN 

ADRES: DE DREEF 18 
TEL: 0625200077 

 



  

SPORT - PLUS 
CrossFit voor speciale kids 

 
SPORT:  

Wij trainen volgens de filosofie van “CrossFit”. CrossFit is het meest afwisselende 
sportprogramma ter wereld waarbij plezier het belangrijkste uitgangspunt is. Kracht, 
atletiek en gymnastiek worden continue en optimaal getraind. CrossFit werkt aan 10 
basis kernmerken: cardiovasculair en respiratoir uithoudingsvermogen, stamina, 
kracht, flexibiliteit, power, snelheid, coördinatie, behendigheid, balans en 
nauwkeurigheid. 

PLUS: 

Wij werken aan de hand van de psychologische basisbehoeften1:  

- Competentiegericht (ontwikkelen van eigen kracht) 
- Autonomie (versterken van eigenheid)  
- Relatie (aangaan van relaties) 

 
Positieve invulling van de psychologische behoeften leidt tot het versterken van de 
eigen sociale en emotionele vaardigheden, waardoor kinderen een 
gedragsverandering kunnen bewerkstelligen. Dat zien we aan het veranderde 
zelfbeeld en zelfvertrouwen, een toename van zelfdiscipline, het kunnen samenwerken 
en om kunnen gaan met regels en afspraken en een verbeterde agressieregulatie en 
weerbaarheid. 
 
1 

Op basis van de theorie van de psychologische basisbehoeften van Drs.L Stevens 

 
 

Sport PLUS is een samenwerking tussen ZieMij Zutphen en CrossFit Zutphen.             
Wilt u meer informatie over de inhoud van de training en vergoedingen?                  

Neem dan gerust contact op met één van de trainers. 

Melina Verheij 
Psychomotorisch Therapeut 
CrossFit trainer 
ZieMij Zutphen  
Tel: 06-25200077 
 
 
 
 

Nikki Stein - Woestenenk 
Maatschappelijk werker  
CrossFit trainer 
CrossFit Zutphen  
Tel: 06-41090518 


