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INHOUD

Om de samenwerking met de Jan Vertonghen Foundation te eren hebben wij deze speciale brochure 
gemaakt. De afgelopen jaren hebben wij samen met de foundation mooie speel- en sportplekkewn 
gerealiseerd waarmee we kinderen en volwassenen elkaar laten ontmoeten en in beweging brengen. 

Sinds de oprichting werken wij samen met de Jan Vertonghen Foundation. En daar zijn we 
ontzettend trots op! De Jan Vertonghen Foundation wil alle kinderen stimuleren om meer buiten 
te sporten, spelen en bewegen door eigentijdse speelomgevingen of playgrounds te creëren. De 
playgrounds zijn voorzien van Yalp interactieve speeltoestellen. Deze toestellen zijn ontworpen om 
juist de groep die niet uit zichzelf beweegt, toch te verleiden in beweging te komen. 

In deze brochure geven we u een kijkje in de projecten die wij samen met de Jan Vertonghen 
Foundation hebben gerealiseerd. 

Wij wensen u veel leesplezier. 

Een Jan Vertonghen playground in uw gemeente?
Wenst u ook een Jan Vertonghen playground in uw gemeente? Neem contact op met: 

Jo Meylemans
T: +31 (0)6 20 38 45 28 
E: jo.meylemans@yalp.com

Voorwoord

Laetitia Mbenza
T: +32 (0) 476 63 03 84
E: laetitia@janvertonghenfoundation.com
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De Jan Vertonghen Foundation zet zich in voor álle kinderen. 
Ongeacht leeftijd, afkomst, geslacht, fysieke of mentale beperkingen. 
Het doel van de Foundation? Een wereld creëren waarin elk kind 
zich bijzonder voelt. Dit doen zij door kinderen te stimuleren om 
meer buiten te sporten, te spelen en te bewegen door eigentijdse 
speelomgevingen of playgrounds te creëren. Mét interactieve 
toestellen. Dit zijn inspirerende omgevingen die jonge kinderen 
uitdagen om te bewegen en te spelen. Maar waarbij het vooral draait 
om plezier maken!

Een belevingsvolle omgeving voor kinderen en jongeren heeft een 
positieve invloed op de leefbaarheid in woonwijken. Om elkaar te 
ontmoeten, plezier te hebben en samen te bewegen. 

De playgrounds die de Jan Vertonghen Foundation realiseert zijn 
voorzien van interactieve speeltoestellen. Deze speeltoestellen zijn 
aangepast aan de huidige interesses van de jeugd. Elektronische 
interactiviteit wordt hierbij gekoppeld aan lichaamsbeweging. Er zijn 
al meerdere Jan Vertonghen playgrounds gerealiseerd. De eerste 
playground is in Temse. Dat deze playground in Temse staat is geen 
toeval. Jan Vertonghen is geboren in deelgemeente Tielrode en in 
Temse is het allemaal voor hem begonnen: zijn jeugd en voetbal.
 

“Mijn doel is mensen en vooral kinderen 
begeleiden naar een gelukkiger, zinvol leven, 
naar de allerbeste versie van zichzelf. Met 
de Jan Vertonghen Foundation heb ik de 
mogelijkheid om mijn doel op een prachtig 
podium te realiseren.”

Jan Vertonghen

1. Over de Jan Vertonghen 
Foundation
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De Jan Vertonghen Foundation moedigt kinderen in elk ziekenhuis 
in België aan om steeds het beste uit zichzelf te halen. Om zich 
aanvaard en verbonden te voelen met de maatschappij. Erg 
belangrijk! Want deze kinderen zijn veel meer dan hun ziekte.  
Ieder kind is bijzonder.

Er komen ieder jaar duizenden jonge kinderen in het ziekenhuis 
terecht. Zij zijn weg van huis, school en vriendjes. Zij zijn vaak 
angstig voor alles wat er om hen heen gebeurt en wat er komen 
gaat. De Foundation wil ervoor zorgen dat het kind achter de ‘ziekte’ 
niet vergeten wordt. Hoe zij dit doen? Zij laten de kinderen even 
vergeten dat zij ziek zijn en geven hen het gevoel dat zij erbij horen. 
De kinderen spelen, worden uitgedaagd en zijn creatief bezig. De 
speelomgevingen en playgrounds zijn dé plekken waar kinderen zich 
kunnen ontspannen, ontdekken en zich verder ontwikkelen.  

In samenwerking met ziekenhuizen in héél België roept de Foundation 
alle kinderen op om het beste van zichzelf te laten zien door eigen 
kunstwerkjes te maken. Met elke keer een bepaald thema. Maar er 
is meer. Ook willen zij ziekenhuizen aanmoedigen om creativiteit 
bij kinderen te stimuleren en om kinderen meer te laten bewegen. 
Initiatieven die ziekenhuizen hierin nemen, ondersteunt de Jan 
Vertonghen Foundation graag.

Speciale aandacht voor 
kinderen in ziekenhuizen
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“ELK KIND IS  BIJZONDER”
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Bij Yalp dagen we iedereen uit om te spelen, te bewegen, te 
sporten en te ontmoeten. Waarom? Wij zijn ervan overtuigd dat 
dit ons leven verrijkt én een positieve bijdrage levert aan onze 
fysieke, mentale en sociale fitheid. Wij creëren inspirerende 
omgevingen. Iedereen, jong en oud, mensen met en zonder 
beperkingen, kunnen elkaar ontmoeten. Het draait hierbij vooral 
om plezier maken en in beweging zijn.

Yalp is onderdeel van de Lappset Group. Wij leveren speel- en 
sporttoestellen voor de openbare ruimte, recreatie, zorg en 
scholen. Het zit in ons DNA om het nét even anders te doen. We 
spelen in op de veranderende behoefte van deze tijd. Hoe wij dit 
doen? Wij bieden onder andere unieke high-tech interactieve 
concepten en concepten die inspelen op hedendaagse trends. 
Voorbeelden hiervan zijn interactief spelen, maar ook freerunning/
parkour, calisthenics en bootcamp.

De service en kwaliteit van Yalp

Yalp neemt zijn verantwoordelijkheid op economisch (profit), 
ecologisch (planet) en sociaal gebied (people). Deze thema’s 
lopen als een rode lijn door onze organisatie. Yalp kent als motto: 
“Responsibility is in our DNA.” En dat voeren wij niet voor niets. Wij 
leveren alleen producten én service van de hoogste kwaliteit. Wij 
installeren met ons eigen montageteam, zo borgen wij de garantie. 
Een heel team staat klaar om hoge kwaliteit en service te leveren. 
Wel zo fijn!

All-in speelplekken 

Voor een toegankelijke speelplek zijn geen ingewikkelde 
aanpassingen in het ontwerp nodig die zich richten op 
mindervaliden. Wel vraagt het een specifieke manier van denken 
zodat het bewegen, beleven en ontmoeten voor jong en oud 
toegankelijk is. Yalp en de Jan Vertonghen Foundation willen 
iedereen samen laten spelen en bewegen binnen zijn eigen 
niveau en mogelijkheden. De interactieve speeltoestellen zijn zo 
ontwikkelt dat ze perfect passen op een All-in samenspeelplek. 
De ondervloeren zijn rolstoelvriendelijk en door de verschillende 
spellen en niveaus is spelen voor iedereen, valide en mindervalide 
leuk! 

A new way to play

2. Over Yalp
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Spelen en leren

SolarMuziek

YALP TORO

YALP FONO YALP SOLAR

✔ Energiek teamspel
✔ Hoge intensiteit
✔ Kleine voetafdruk, grote          
    capaciteit
✔ Dynamische ervaring

YALP SUTU

✔ Competitief
✔ Hoge intensiteit
✔ Inclusief spelen
✔ Alleen of met een groep
✔ Tactiek en vaardigheden

✔ Inclusief spelen
✔ Trefpunt 
✔ Muziek
✔ Socializen
✔ Creatieve expressie

✔ Groene energie
✔ Zelfvoorzienend
✔ Laagspanning
✔ Eenvoudige installatie
✔ Online batterijbeheer

FitnessVerbeelding Reactie MuziekHersenen FitnessTaal WiskundeCreativiteitHersenen

Fitness PrecisieTactiekCreativiteit Reactie Fitness SamenspelTactiekCreativiteit Reactie

Sport

Dance Rock HouseR&B Hiphop Sona FonoSutuMemo Toro

YALP SONA

✔ Inclusief spelen
✔ Intuïtief en vrij spelen
✔ Fantasierijk spelen
✔ Plezier voor het hele gezin
✔ Iconisch herkenningspunt

YALP MEMO

✔ Leren èn bewegen
✔ Onthouden 
✔ Training
✔ Samenwerking
✔ Verkenning

De interactieve toestellen van Yalp

Als u een interactief toestel hebt aangeschaft krijgt u toegang tot My Yalp. My Yalp is een online 
tool/platform waar u zelf uw interactieve toestel kunt beheren en de nieuwste spellen kunt vinden 
en downloaden. Daarnaast kunt u hier alle data inzien over het gebruik van uw toestel door de 
bezoekers. En heeft u een vraag of probleem met uw interactieve speeltoestel? Dan kunt u gebruik 
maken van de helpdesk via het My Yalp platform voor online service en assistentie.

    Aan/uit-tijdinstellingen
    Volume-instellingen
    Spel selectie
    Gebruiksstatistieken
    Taalinstellingen
    Meerdere gebruikers toewijzen

Yalp+ is een online web app dat spelers verbindt met de interactieve sport- en speeltoestellen. De 
app zorgt voor nog meer speelplezier en functionaliteiten. Vind de dichtstbijzijnde toestellen in de 
buurt, bekijk de beschikbare spellen en lees de spelregels. De app houdt de scores automatisch bij. 
Met de Yalp+ app vergroot u op een gebruiksvriendelijk en eenvoudige manier de speel ervaring.   
    
    Gratis voor iedereen
    Geschikt voor Sona, Memo, Sutu, Toro en Fono
    Vind interactieve toestellen in uw buurt 
    Ontdek welke spellen u kunt spelen 
    Doe mee en claim uw score 
    Maak een account aan en verbeter uw eigen high score 
    
Bekijk de mogelijkheden op Yalp+

My Yalp voor beheerders 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Yalp+ app voor spelers

Yalp - apps
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3. Referenties in samenwerking met de 
Jan Vertonghen Foundation Het project in Temse was de eerste stap voor 

de Jan Vertonghen Foundation om zoveel 
mogelijk kinderen te stimuleren om meer buiten 
te sporten, te spelen en te bewegen. Dit doen 
zij op een creatieve manier, want het is niet 
zomaar een speelveld. De playground in Temse 
is voorzien van interactieve toestellen. Deze 
toestellen zijn aangepast aan de interesse van 
de jeugd. Elektronische interactiviteit wordt 
hierbij gekoppeld aan lichaamsbeweging. 

Debby Vermeiren van de gemeente Temse 
is erg tevreden met de aanleg van deze 
playground: “Temse is trots op de interactieve 
speeltoestellen van de Foundation, die 
gemaakt worden door Yalp. Zowel de sprekende 
voetbalwand (Sutu), als het multifunctioneel 
sportveld (Toro), waren direct een succes! Door 
het toevoegen van nieuwe spelletjes, worden 
de kinderen steeds opnieuw geprikkeld om te 
bewegen.”

Sutu en Toro in de gemeente Temse
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De tweede playground is gerealiseerd in de 
gemeente Niel. De gemeente Niel is zeer 
te spreken over deze mooie, toegankelijke 
sportplek. 

Guy de Wachter van de gemeente Niel: “Tijdens 
onze zoektocht naar nieuwe uitdagende spel- en 
sportconcepten zijn we in contact gekomen met 
de Jan Vertonghen Foundation. Zij promoten 
samen met het bedrijf Yalp het interactief spelen 
om bij te dragen aan een gezonde leefstijl, 
gekoppeld aan inclusief spelen. We kwamen snel 
overeen en we kozen voor de interactieve Sutu 
voetbalmuur. Deze voetbalmuur is uitgevoerd in 
de Jan Vertonghen Foundation uitstraling.

De samenwerking verliep zeer vlot. Alle 
afspraken en termijnen werden gerespecteerd. 
Dit heeft geresulteerd in een prachtige Sutu XL 
Court naast de speeltuin aan het sportcomplex. 
De statistieken tonen aan dat ook de Nielse 
jeugd deze nieuwe manier van spelen en 
sporten weet te waarderen. En daar was het de 
gemeente Niel om te doen. De Vrije Tijdsdienst 
ziet ook dat scholen steeds meer gebruik maken 
van de Sutu XL court tijdens hun sportlessen.” 

Sutu in de gemeente Niel

Voor de kinderen in het Universitair Ziekenhuis 
Antwerpen (UZA) is spelen, sporten en bewegen 
niet altijd even makkelijk. Om dit toch zo 
laagdrempelig en leuk mogelijk te maken, werd 
een interactieve voetbalmuur geïnstalleerd 
op het dakterras van het Koningin Mathilde 
Moeder- en kindcentrum. Op 3 juni 2019 opende 
Jan Vertonghen deze eerste Jan Vertonghen 
Foundation Playground in een ziekenhuis.

Prof. Stijn Verhulst “De Jan Vertonghen 
Foundation en het UZA zetten samen in op 
de revalidatieprogramma’s van chronisch 
zieke kinderen. De nadruk ligt voornamelijk 
op oncologische patiënten en diabeten, maar 
natuurlijk moeten alle patiëntjes kunnen 
bewegen en ontspannen. Met de komst van 
het interactieve speeltoestel gaan we voor een 
sportieve toekomst, waarbij al onze patiëntjes 
de kans krijgen om te bewegen in de buitenlucht. 

De interactieve voetbalmuur wordt daarnaast 
ingezet in de verschillende revalidatie/beweging 
programma’s.” . 

Door de unieke locatie, op het dakterras, biedt 
het een fijne speelplek in de frisse buitenlucht. 
Zo kunnen de patiënten hun zorgen vergeten, al 
is het maar voor even. Want alle zieke kinderen 
moeten kans krijgen om te spelen, sporten en 
bewegen.

Sutu op het Universitair Ziekenhuis Antwerpen
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In november 2022 heeft de Jan Vertonghen 
Foundation de eerste playground met een Sona 
geopend in de gemeente Berlare. De Sona is 
geplaatst naast het bezoekerscentrum van 
het populaire Donkmeer. Een mooie plek in de 
openbare ruimte waar iedereen gebruik van kan 
maken.

Bij de opening waren Rode Duivel Jan 
Vertonghen, Burgemeester Katja Gabriëls, 
Schepen Urbain van Boven, D&D sport, VD 
kunstgras, Yalp en vele kinderen van de lokale 
basisschool aanwezig. De Sona werd na een 
mooi voorwoord officieel geopend met het 
doorknippen van het lint. Daarna konden de 
kinderen verschillende interactieve spellen 
uittesten.

Schepen Urbain van Boven: “Het doel is om 
kinderen meer buiten te krijgen. Met een klassiek 
speeltoestel krijg je dat niet meer voor elkaar. 
Ook belangrijk is dat mindervalide kinderen 
samen kunnen spelen met valide kinderen. 
Inclusief spel is een belangrijk onderdeel van 
de Sona. Daarnaast trekt het toestel ook 
kinderen aan buiten de dagelijkse kring. En op 
die manier tracht je ook inclusiviteit binnen de 
gemeente grenzen te bewerkstelligen. We zijn erg 
enthousiast over de interactieve toestellen 
van Yalp.”

Sona in de gemeente Berlare

Multisportveld met Sutu in gemeente  
Lanaken

In de stad Lanaken staat het nieuwe Outdoor 
Sportpark Montaignehof. Hier vind je onder 
andere een interactief Jan Vertonghen 
multisportveld. Het sportveld is voorzien van 
twee klassieke grote doelen in de lengterichting, 
vier kleine doeltjes in de breedte en twee 
vandalismebestendige basketbaldoelen. Het 
hele sportveld is uitgevoerd in de typische 
kleuren van de Jan Vertonghen Foundation en 
voorzien van de logo’s van de stad Lanaken en 
de Foundation. 

De Sutu werd voor dit project geïntegreerd in 
het trapveld. Dit om nóg meer speelwaarde en 
mogelijkheden te bieden. Inclusie is, voor zowel 
de Foundation als voor Yalp, een belangrijke 
factor. Het geheel is gemakkelijk toegankelijk 
voor rolstoelgebruikers en andere mobiele 
personen via een daartoe voorziene ingang.

Astrid Puts, Schepen van Jeugd: “Op de 
playground in Lanaken kan je voetballen, 
handballen, basketballen en hockeyen. Er is 
zelfs een interactieve balmuur met vlakken die 
oplichten en geluid geven wanneer ze geraakt 
worden. 

In samenwerking met de Foundation hebben 
we een plaats gecreëerd waar jongeren gratis 
kunnen sporten. We stimuleren jongeren op 
een toffe manier om buiten 
te spelen en in beweging 
te blijven. Dat Jan 
Vertonghen naar 
Lanaken is afgezakt 
om de playground 
te openen was héél 
bijzonder voor onze 
jeugdspelers.”
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In 2021 heeft VBS Het Ooievaarsnest in 
Assenede een geheel nieuw schoolgebouw 
gebouwd. Daarbij mocht een gaaf nieuw 
speeltoestel op het schoolplein natuurlijk niet 
ontbreken. We hebben hier een mooie Jan 
Vertonghen Sona en Parkour opstelling mogen 
plaatsen. 

In een eerste gesprek met Yalp en de Jan 
Vertonghen Foundation was de keuze voor 
de Sona door Directeur Jan Verwulgen al snel 
gemaakt. De Sona is een interactieve dans- 
en beweegboog, die kinderen op een leuke en 
vernieuwende manier laat spelen. Perfect voor 
groepen kinderen in de pauzes.  

De gymleerkrachten gaven aan dat zij ook 
graag een speeltoestel wilden waarop leerlingen 
actief kunnen bewegen. Een Parkour opstelling 
is hier perfect voor. Met Parkour is zowel de 
beweegintensiteit als de beweegvariatie 
ongekend hoog. De kracht is dat ieder kind 
beweegt op zijn eigen niveau en zijn eigen 
grenzen verlegt. De gymleerkrachten kunnen het 
Parkour ook tijdens de gymlessen inzetten. De 
kinderen zullen dit na de les zelf herhalen in de 
pauze, waardoor hun motorische ontwikkeling 
versnelt!

Sona bij VBS Het Ooievaarsnest

Een kind moet altijd kunnen blijven bewegen, 
ook in het ziekenhuis. In de CHC MontLégia 
Clinic in Luik streven ze hier al jaren naar. De Jan 
Vertonghen Foundation heeft ook hier de Sona 
geplaatst. De Sona heeft een zeer bijzondere 
plek gekregen, namelijk op het dakterras van 
het ziekenhuis. Daarnaast een primeur voor de 
Foundation; de eerste playground in Wallonië. 

Dokter Frédéric Pierart: “Alle begin is moeilijk, 
doorzetten wordt beloond. Samen bewegen, 
samen genezen.”

 

De CHC Health Group heeft een lange traditie 
op het gebied van humanisering van de zorg. 
De Sona boog is een aanvulling op de vele 
activiteiten die voor kinderen en tieners worden 
georganiseerd door het zorg- en onderwijsteam 
van het ziekenhuis. Veelzijdig en interactief, de 
dans- en beweegboog biedt een breed scala 
aan spellen die toegankelijk zijn voor iedereen, 
ongeacht leeftijd, gezondheidstoestand of 
handicap.

Sona op de CHC Montlégia Clinic 
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Het doel is om samen met de Jan Vertonghen 
Foundation nog veel meer mooie en waardevolle 
playgrounds te realisren. Omdat een gezonde 
omgeving voor kinderen en jongeren een 
positieve invloed heeft op de leefbaarheid en 
het plezier bevordert in wijken, ziekenhuizen en 
scholen. 

Elke speelplek wordt bij Yalp ontworpen met een 
goed plan. Het samenbrengen van generaties, 
het bereiken van jongeren en ouderen laten 
bewegen zijn hier voorbeelden van. Samen met 
onze accountmanager in België Jo Meylemans 
en het ontwerpteam wordt er gekeken hoe dit 
doel bereikt kan worden in uw gemeente. 

Wilt u samen met de Jan Vertonghen Foundation 
een playground inrichten of meer weten over wat 
wij voor u kunnen betekenen?

Neem dan contact op met:

Jo Meylemans
T: +31 (0)6 20 38 45 28 
E: jo.meylemans@yalp.com

Laetitia Mbenza
T: +32 (0) 476 63 03 84
E: laetitia@janvertonghenfoundation.com

Nog meer waardevolle Jan Vertonghen 
playgrounds!
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Volg ons op

Yalp Netherlands 
Nieuwenkampsmaten 12

7472 DE Goor
+31 (0)547 289 410

 www.yalp.nl

Bij Yalp willen we spelen, bewegen, sporten en ontmoeten de wereld inbrengen, 

omdat het ons leven verrijkt met een positieve bijdrage aan onze fysieke, 

geestelijke en sociale fitheid. Wij creëren inspirerende omgevingen die 

jongeren én ouderen uitdagen om te bewegen, maar waarbij het vooral draait 

om plezier maken.

A Lappset Group Company

V01 


