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Folkore en
internationalisering

Traditionele Europese sporten en
spelen voor in de gymles RECALL
TAFISA (The Association For International Sport for
All) is een internationale breedtesportorganisatie
en initiatiefnemer van het bundelen van alle de
verschillende spelen in het boek en op de website
‘Recall.’ De missie van TAFISA is het promoten en
toegankelijk maken van sport en bewegen voor iedere
wereldburger. TAFISA wil door middel van sport
en bewegen plezier, gezondheid, sociale interactie,
integratie en ontwikkeling naar gemeenschappen en
haar bewoners brengen.
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Anyone willing
to co
the collection
can do

Traditionele sporten,
cultureel erfgoed
Introductietekst vind je op:
http://www.recallgames.com
Om het boek te bestellen,
stuur een mail naar:
info@tafisa.net.
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Contact:
Dorien Dijk
dorien.dijk@kcsport.nl

Samen met twaalf andere Europese organisaties is
de verzameling van traditionele spelen en sporten
tot stand gekomen. Het is mede betaald door de
Europese Commissie in 2014 en 2015. Het doel
van het project ‘Recall’ is om opnieuw aandacht
te vragen voor traditionele sporten en spelen om
kinderen meer te laten sporten en bewegen en
omdat het nog steeds heel leuk is en iets zegt
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over de cultuur en het erfgoed van landen.
Traditional Sports and Games (TSG) is deel van
het project van TAFISA genaamd Recall. Op de
site van Recall worden de bedoelingen van Traditional Sport and Games uitgelegd: zie het groene
kader

Beschikbaar lesmateriaal
In dit praktijkkatern van het blad vind je een
voorbeeld (Sla munkbal). Meer voorbeelden van

Benefits

Traditional Sports and Games in general, and project
“Recall: Games of the Past – Sports of Today”
in particular, provide any interested parties with
elements that will bring a unique added value to
their daily work, public and followers.
The intrinsic characteristics TSG bear, combined with
project Recall practical materials and resources, open
the door for the creation of early positive experiences
for children, as well as lifelong love of physical
activity.
Because there are only few organizations across the
world dealing with TSG, institutions participating
freely in project Recall will position themselves
as “fun agents” and pioneers in a growing and
promising environment.
They will benefit from an access to a worldwide
network of experts and practitioners and:
•	bring opportunities for their members to have fun
and be active, therefore enhance their quality of
life
• attract a wider audience
•	create connectedness and social ties in their
community
•	strengthen and promote their local, national
and European identities, and the link that exists
between them through TSG mobilization
•	encourage social inclusion, understanding,
integration and respect for others
•	contribute to bridging the gap between
generations: TSG can be played by children and
grandparents altogether
•	safeguard the and promote the European heritage
as well as world’s intangible heritage
•	preserve, promote and increase participation in
TSG
•	discover traditions of the world.
Participation in project Recall is free – please do not
hesitate to use our online resources and contact our
team!

ontribute a Du
tch Game to
o it at www.rec
allgames.com.


Voorbeeld van een
leskaart. Meer leskaarten?
Kijk op de site
www.recallgames.com

Europese sporten en spelen van verschillende landen vind je op de website www.recallgames.com.
Naast een beschrijving vind je ook leskaarten in het
engels, filmpjes, instructies en worden er adviezen
aan de lesgever gegeven. Mis je een traditioneel
Nederlandse sport of spel draag het zelf aan!

Hoe te gebruiken
Dit materiaal lijkt goed bruikbaar voor projecten
waarbij aandacht is voor internationalisering en
kennismaking met andere culturen. Bijvoorbeeld
voor scholen waar tweetalig onderwijs wordt
gegeven (TTO scholen). Tevens kan het een
opstap zijn naar het bespreekbaar maken, inbren-

gen en uitproberen van spelen uit verschillende
hedendaagse culturen en uit andere tijden (historisch besef). In hoeverre zijn deze spelen nu (nog
steeds/ook/opnieuw) interessant. Zijn bepaalde
spelen karakteristiek voor een bepaalde cultuur of
regio (werelddeel)? Bij een eerste bestudering zit
er veel kaf en koren bij. Wellicht interessant om
leerlingen enkele spelen van deze site te laten uitkiezen en uitproberen met de klas. Daarbij wordt
tevens een beroep gedaan op hun (twee)taligheid
en op hun inlevingsvermogen in andere culturen
waar het sport en spel betreft. Wat is de ‘gein’
van een spelletje en waarom wordt het gespeeld
in het land van herkomst (of in die tijd)?
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