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Doping, voeding en sport  
in gevangenissen 

 

In het najaar 2015 kreeg de gevangenis van Oudenaarde bezoek van de (voor sporters) befaamde dopingbus. De effectieve 

bus mocht buiten blijven staan, maar de urinetesten waren voor enkele gedetineerden een feit. De resultaten waren minder 

fraai… De Rode Antraciet kaart het probleem omtrent ‘verboden prestatie bevorderende middelen’ al enige jaren aan. In 

dat verband ondernamen we reeds enige stappen en staan ook in 2016 enkele projecten in de kijker.  Lees meer:  

Een echte must om te lezen is het artikel door Helena Verhelle, Vanhouche An-Sofie en Tom Huys over dit onderwerp. 

Het artikel verscheen in de ‘FATIK’ van september maar je kan het ook hier terugvinden. Lees meer:  

Verder verwijzen we jullie ook graag door naar de persmededeling van het NADO van 27/09/2016 rond de samenwerking 

met De Rode Antraciet vzw in de bestrijding van doping in de Vlaamse gevangenissen. Lees meer:  

 

Mijn verhaal in de gevangenis van Beveren 

 

Kunst kan inspireren tot grote en kleine 

verhalen. Met het project ‘Mijn Verhaal’ 

nodigt het Koninklijk Museum voor 

Schone Kunsten van Antwerpen mensen 

uit om een persoonlijk verhaal  te 

bedenken bij een kunstwerk uit de 

collectie. ‘Mijn Verhaal’ richt zich op 

anderstalige nieuwkomers. Voor hen is een 

museum vaak de eerste kennismaking met 

de cultuur en geschiedenis van hun nieuwe 

thuisland. Afgelopen zomer nodigde De 

Rode Antraciet vzw het Museum voor Schone 

Kunsten uit in de gevangenis van Beveren om ‘Mijn Verhaal’ uit te werken met een groep gedetineerden die wekelijks een 

cursus ‘Basiseducatie’ volgden. We toverden een leslokaal om tot een tijdelijk minimuseum met een tiental mooie 

reproducties van schilderijen. Museumgids Barbara begeleidde de enthousiaste cursisten om bij hun favoriete werk een 

persoonlijke interpretatie op te schrijven én voor te lezen. Het leverde tien prachtige verhalen op.  

Luister naar de verhalen:  

 

http://derodeantraciet.be/actueel/onbekend-en-onderkend/
http://derodeantraciet.be/actueel/fatik-gewichtheffen-voedingssupplementen-en-anabole-steroiden-in-detentie/
http://www.dopinglijn.be/fileadmin/media/nieuws/20160927_Persmededeling_NADO_Vlaanderen_De_Rode_Antraciet.pdf
http://www.hetnieuwemuseum.be/updates/mijnverhaalgevangenis/
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Op zoek naar nieuwe sporten  
binnen de muren 

 
Naar jaarlijkse gewoonte ging het team van sportfunctionarissen van De 
Rode Antraciet vzw een dag op teambuilding. Sporters zijn sporters…en 
dus wordt zelfs het leuke iets functioneels. 
De sportfunctionarissen proefden van enkele nieuwe sporten, ons 
aangeboden door Vlabus vzw. De gekozen sporten worden op die 
manier beleefd, maar anderzijds ook bekeken naar haalbaarheid en 
randvoorwaarden in de verschillende gevangenissen: wat is het 
kostenplaatje? Wat hebben we nodig? Waar letten we best op? Hoe 
kunnen we differentiëren? Is er al ervaring mee en wat waren de lessen 
hieruit? Dit alles is nodig om de vertaling naar het sportaanbod in de 
gevangenissen op een goede manier te kunnen maken. De sporten die 
we ditmaal leerden kennen: Spikeball, Wackitball, Kanjam & Poullball.  
 
 

De Rode Antraciet mede Winnaar  
Award Week van de Valpreventie 

  
 
De winnaar van de Award Week van de Valpreventie 2016 is bekend! 
Maar liefst 138 inzendingen uit verschillende settings (woonzorgcentra, 
thuissetting, ziekenhuizen en andere) namen deel. Dit toont aan dat veel 
organisaties in Vlaanderen werken rond valpreventie. Toch kan er maar 
één winnaar zijn. Na rijp beraad koos het Expertisecentrum voor 
Valpreventie Vlaanderen (EVV) voor een project waarbij De Rode 
Antraciet betrokken is.  
 
Lees meer:  
 

 
 

De Rode Antraciet in de media: 
Gevangenissen: een ver van mijn bed show 

Op vrijdag 9 september nodigde KWB Herent Veer Dusauchoit uit om ( naar aanleiding van de stakingen in de Belgische 

gevangenissen) te spreken over die voor de meesten van ons verre en onbekende wereld .  

Lees meer:  

Ook zware jongens spelen pingpong 

Ook zware jongens spelen pingpong ( Het Laatste Nieuws Oudenaarde ) 

Tot viermaal per week trainen, maar niet mogen promoveren omdat men 

nooit op verplaatsing kan spelen.  

Lees meer:  

http://www.derodeantraciet.be/
mailto:info@derodeantraciet.be
http://www.valpreventie.be/Aanbod/WeekvandeValpreventie/WvdV2016/AwardWvdV2016.aspx
http://derodeantraciet.be/actueel/de-rode-antraciet-bij-kwb-herent/
http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-oudenaarde/ook-zware-jongens-spelen-pingpong-a2850482/

