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Over de gevangenis

De strafinrichting van Oudenaarde is gebouwd in 1919.
Het eerste decennium van haar bestaan functioneerde de
inrichting als arresthuis. De gevangenis van Oudenaarde werd
voor het eerst in gebruik genomen in 1922 als arresthuis. Het
betreft een traditionele Ducpétiaux-architectuur.
In 1936 werd de gevangenis heropend en sindsdien doet ze
dienst als strafhuis.

Populatie en regime

De populatie bestaat uit mannelijke gedetineerden,
hoofdzakelijk langgestraften. Daarnaast zijn ongeveer 20
duocellen (1 sectie) voorbehouden voor beklaagden uit de
regio Oudenaarde. Omwille van een stijgende beklaagdenpopulatie doet ook een tweede sectie dienst als verblijf voor
beklaagden en veroordeelden in afwachting van classificatie.
De populatie bestaat voor ongeveer 30% uit beklaagden, de
overige 70% zijn voornamelijk langgestrafte veroordeelden.
De leefeenheden voor beklaagden zijn afgescheiden van
die van veroordeelden, maar beide groepen nemen samen
deel aan groepsactiviteiten. Daarnaast is er een aparte
afdeling beperkte detentie, die ongeveer 10 gedetineerden
huisvest. De gemiddelde dagpopulatie bedraagt ongeveer
100 veroordeelden en een 40-tal beklaagden in de inrichting,
hoewel deze cijfers sterk fluctueren.
Strafinrichting Oudenaarde heeft een tweeledige classificatie.
Eén criterium heeft betrekking op de strafmaat: gedetineerden
zijn langgestraft indien zij veroordeeld worden tot meer dan
3 jaar (in de praktijk is dit vaak meer dan 5 jaar). Ten tweede
komen veel gedetineerden die moeilijk detentiegedrag in een
andere gevangenis vertonen, in Oudenaarde terecht. Tenslotte
staat Oudenaarde ook bekend om de beroepsopleidingen
loodgieter en technisch tekenen. Op basis daarvan vinden
regelmatig onderwijstransfers plaats.
Het regime is hoofdzakelijk gesloten, met uitzondering
van één uur opendeurmoment op weekavonden. Dat
opendeurmoment is beperkt binnen de sectie.

Capaciteit en infrastructuur

De strafinrichting is gebouwd in de traditionele stervorm.
Het is een relatief kleine gesloten inrichting. Er zijn 132 cellen,
hoofdzakelijk monocellen. Enkel de beklaagdensectie heeft
duocellen. Aangezien beklaagden nu ook op een tweede
sectie verblijven, zit men ook vaak met twee personen in een
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monocel door het capaciteitstekort. De
afdeling beperkte detentie heeft plaats
voor 10 gedetineerden.
De gevangenis telt 3 verdiepingen die elk
uit 2 afgesloten secties bestaan. Op ieder
niveau bevindt er zich een controlecentrum
met zicht op de 2 secties. Op de
gelijkvloerse verdieping bevinden zich twee
secties met beklaagden en veroordeelden
wachtend op classificatie. Op de andere
secties (2 tot 6) bevinden zich de
veroordeelden. Strikt genomen moeten
beklaagden en veroordeelden gescheiden
zitten, maar in tijden van overbevolking is
dat niet altijd haalbaar.
Strafinrichting Oudenaarde heeft geen
structureel overbevolkingsprobleem:
de populatie fluctueert.
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Organisatie van de hulp- en dienstverlening

De organisatie van de hulp- en dienstverlening gebeurt in netwerkvorm door verschillende partners
en organisaties. In het decreet zijn richtlijnen met betrekking tot de organisatie van de hulp- en
dienstverlening opgenomen, zoals de oprichting van een beleidsteam en coördinatieteam.

Onze partners
Al onze vrijwilligers en
freelancers
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Onze organisatiestructuur
De overlegstructuren van de hulp- en dienstverlening zijn hieronder schematisch weergegeven. Het
beleidsteam heeft een beslissende functie met betrekking tot het beleid van de hulp- en dienstverlening,
waaronder de aansturing van de opmaak van het actieplan zoals omschreven in het decreet. Het
coördinatieteam ECHO voert het actieplan uit en neemt beslissingen over praktische zaken. Het
beleidsteam zal zich in 2016 buigen over de overlegstructuur en de functies van de respectievelijke
overlegorganen.
Aan het beleidsteam en coördinatieteam nemen respectievelijk de gevangenisdirectie, PSD en de
penitentiair assistenten deel.
In 2015 gingen de stuurgroep drugs en de werkgroepen rond
onderwijs, tewerkstelling en geestelijke gezondheidszorg niet
door. Afstemming over deze thema’s met de verschillende
partners is noodzakelijk. Daarom zullen de stuur- en
werkgroepen opnieuw opgestart worden in 2016.
Omdat we het belangrijk vinden dat gedetineerden kunnen
participeren aan de organisatie van het aanbod, neemt een
aantal gedetineerden deel aan de Werkgroepen Sport en Cultuur
(aangeduid met *).

Stuurgroep bibliotheek
organisatie bibliotheek
(collectie, ICT, infrastructuur)

Lerarenoverleg
afstemming onderwijsaanbod,
ondersteuning leraren

Werkgroep Sport*

organisatie en ondersteuning
sportaanbod

Beleidsteam ECHO+
o.a. aansturing en opvolging
coördinatieteam, goedkeuring
en opvolging actieplan

Coördinatieteam ECHO
organisatie hulp- en
dienstverleningsaanbod

Overleg JWW - BC

afstemming trajectbegeleiders
- organisatieondersteuner beleidscoördinator

Werkgroep
Wonen na detentie
Om het beleid van de gevangenisdirectie en van de hulp- en
dienstverlening zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, is de
beleidscoördinator betrokken bij het beslissend overlegorgaan
van het penitentiair beleid (DIR-PA) en het dagelijkse
narapport. Daarnaast zijn er specifieke overlegstructuren voor
de afstemming tussen de diensten van de Vlaamse overheid
en Justitie ontwikkeld. Een voorbeeld daarvan is het klein
welzijnsteam (PSD, JWW, VDAB, onderwijs).
Dankzij onderlinge betrokkenheid en gezamenlijk overleg is er
een positieve samenwerking tussen de diensten van Justitie en
de Vlaamse overheid.
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afstemming met huisvestingspartners, knelpunten detecteren,
uitwisseling

Werkgroep
Herstelfonds
afstemming partners binnen
herstelfondsproject

Werkgroep Cultuur*
organisatie cultureel aanbod en
ontspanningsactiviteiten

De hulp- en dienstverlening

Strafinrichting Oudenaarde voorziet in een kwalitatief en uitgebreid hulp- en dienstverleningsaanbod.
Zo zijn er jaarlijks terugkerende activiteiten of cursussen, afgewisseld met nieuwe projecten. We houden
steeds de vinger aan de pols bij onze doelgroepen.
Het hulp- en dienstverleningsaanbod heeft “vaste waarden”, zoals de gitaarworkshops, aangevuld met
nieuwe projecten. Hieronder geven we een overzicht van enkele projecten die in 2015 plaatsvonden.

Sportieve samenwerking met HoGent

De samenwerking met de Hogeschool Gent werd in 2015 verstevigd. In
het kader van het vak ‘diversiteit’ werden gedetineerden als doelgroep
voorgesteld aan de studenten. Heel wat studenten kozen voor onze doelgroep.
Na een algemene infosessie en rondleiding in de strafinrichting gingen de studenten van start. Een
groep van 14 studenten organiseerde een sportnamiddag voor gedetineerden. Die sportnamiddag werd
erg gesmaakt door de 35 deelnemende gedetineerden. De studenten hebben ingezet op minder gekende
sporten en samenwerkingsspelen. Een concept dat duidelijk aansloeg bij de gedetineerden.
De link binnen-buiten werd ook dankzij deze activiteit gerealiseerd en gewaardeerd door zowel
gedetineerden, studenten als docent.

Herstelfonds

We kennen reeds een aantal jaren een gedragen praktijk rond het herstelfonds in de strafinrichting.
Ondanks de goede samenwerking tussen alle actoren stootten we dit jaar op de grenzen van het
praktisch haalbare. Zo is er van meet af aan gekozen om het herstelfonds te Oudenaarde niet enkel te
implementeren buiten de muren, maar ook binnen de muren van de strafinrichting. Hier botsen we, net
zoals de leden van de werkgroep herstelfonds, op een aantal knelpunten:
Afwezigheid van continue aanlevering van werk
We kenden in het verleden een mooie samenwerking met Bosplus, Natuurpunt en De Kringloopwinkel
Ronse. Het werk dat deze tewerkstellingsplaatsen konden aanleveren, was echter afhankelijk van de
vraag en het aanbod. In bepaalde periodes was er veel vraag, in andere periodes geen. De wisselvallige
vraag zorgt voor frustratie bij de gedetineerden die soms maanden moeten wachten vooraleer ze aan
de slag kunnen. Het beperkt en wisselvallig aantal gedetineerden dat in aanmerking komt om werk
binnen de inrichting te verrichten, brengt ergernis bij de organisaties. Zij willen werk op korte termijn
gerealiseerd zien.
De gevangeniscontext maakt dat niet alle werk kan worden binnengebracht
Concreet vermelden we hier een casus waarin een tewerkstellingsplaats kasten wilde aanleveren
waaronder wielen moeten gemonteerd worden. Voor de uitvoering van het werk moest een laspost
ter beschikking worden gesteld van de vrijwilliger. Gelet op de veiligheid en de infrastructuur kon dit
niet worden toegestaan. In een ander geval wilde een tewerkstellingsplaats voedsel laten verpakken in
cadeauverpakking. Omwille van voedselveiligheidsnormen rond stockage bleek dat niet mogelijk.
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Toezicht op het uit te voeren werk binnen de muren
Werk dat binnen de muren moet worden uitgevoerd, kan niet in de cel, aangezien daar het noodzakelijke
toezicht en de opvolging ontbreekt. De opvolging en het toezicht in de werkplaats gebeurt nu door
een beambte die dit opneemt als extra taak binnen zijn reguliere takenpakket. Een meer structurele,
continue opvolging is evenwel aangewezen.
Bovenstaande knelpunten geven aan dat werken binnen de muren voor het herstelfonds geen evidentie
is. Daarom werd met de werkgroep herstelfonds Oudenaarde besloten om het werk binnen de muren
tijdelijk stop te zetten. Onze ambitie is om in 2016 te kijken waar er kansen en leemtes zijn voor het
herstelfonds binnen de muren. Vanuit die vaststellingen gaan we opnieuw in dialoog met alle partners
en denken we na over een betere en haalbare . We willen dit doen vanuit het perspectief van de
gedetineerde die verantwoordelijkheid wil opnemen voor zijn feiten en een positief gebaar wil stellen
ten aanzien van zijn slachtoffer.

De overgang van binnen naar buiten

Vanaf 2015 wil JWW Oudenaarde sterker inzetten op de overgang van binnen naar buiten door na
vrijlating de mogelijkheid tot nazorg te voorzien. De overgang van gevangenis naar vrijheid is voor
gedetineerden vaak een grote stap. Na jaren detentie moet het gewone leven weer stap voor stap
worden opgebouwd. Veel verschillende (administratieve) zaken moeten geregeld worden, nieuwe
contacten moeten worden gelegd (met bv. de juf van de kinderen, de buren) of oude contacten hersteld
(gezinsrelaties, ouders).
JWW kan dan voorzien in een overdracht van de begeleiding tijdens detentie naar een gepast
hulpaanbod na detentie. Vanuit de opgebouwde vertrouwensband kan de trajectbegeleider van JWW de
ex-gedetineerde helpen die nieuwe weg verder te zetten.
We tonen indien nodig de weg naar de gespecialiseerde hulpverlening, verzorgen een warme overdracht
naar een thuisbegeleidingsdienst of bieden psychosociale ondersteuning bij de grote veranderingen die
er plaatsvinden. We starten hiermee in de gevangenis – ter voorbereiding van de vrijlating - en volgen
dit verder op na de detentie.
Hoewel we daarvoor geen extra middelen kregen, zijn we toch blij met de verruiming van ons
takenpakket. Het komt tegemoet aan een realiteit waarbinnen de overgang van een beschermde,
gedisciplineerde omgeving als de gevangenis naar vrijheid zeer groot is. Gedetineerden hebben nood aan
ondersteuning op hun weg naar vrijheid.
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Onze vrijwilligers aan het woord

2015 was voor mij als vrijwilliger van het kinderbezoek een wat vreemd jaar.
Er waren veel veranderingen …
Vrijwilliger Geert, mijn compagnon sinds september 2012, is gestopt en is ander
vrijwilligerswerk gaan doen. Het was even wennen dat hij er niet meer was.
We maakten kennis met Ann, de vervangster van Geert.
De vaste toogdiender Alain deed jaren aan een stuk den toog in de bezoekerszaal en
ging op transfer.
Transfers? Er waren er redelijk veel in 2015 waardoor het kinderbezoek dat al een
tijdje niet op hoog peil stond nog wat verder naar beneden ging.
Maar intussen zit dat kinderbezoek toch weer redelijk in de lift. En voor ons
vrijwilligers voelt dat toch beter aan. Er is weer meer leven in huis met meer kindjes,
mama’s en papa’s.
Pluspunt is dat er nu op alle woensdagen, behalve de eerste van de maand,
kinderbezoek is met begeleiding, wat ervoor zorgt dat er meer kinderen komen.
Het hoogtepunt voor mij was net als de vorige jaren het Sinterklaasfeest. Dat werd
extra opgefleurd met Sinterklaasliederen door de beambte met zijn accordeon en
waarbij de kinderen zich niet onbetuigd lieten om mee te zingen!
Noël
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Op 2 september 2015 ben ik als kinderbezoek vrijwilliger van JWW gestart in de
strafinrichting in Oudenaarde. Ik heb vroeger altijd als administratief bediende
gewerkt en ik wou nu met mijn vrije tijd eens iets helemaal anders doen.
Mijn eerste indrukken van de gevangenis…
De eerste kennismaking voelde een beetje vreemd. Je moet wennen aan het idee dat
je eerst gecontroleerd wordt voor je binnen gaat en dan na een aantal stappen gezet
te hebben alweer voor een gesloten deur staat. Ook de eerste contacten met de
gedetineerden verlopen een beetje raar. Maar iedereen verdient een eerlijke tweede
kans dus … Nu zijn we bijna 6 maanden later en alles gaat vlotjes.
Mijn belangrijkste taak is de begeleiding van het kinderbezoek. Dit vindt plaats op
woensdagnamiddag van 14u15 tot 15u45. Meestal ben ik er rond half twee. Ik probeer
wekelijks aanwezig te zijn. Eerst help ik om het speelgoed (glijbaan …) op te zetten.
Eens de kinderen aanwezig zijn, kijk ik hoe het contact met de papa verloopt. Als
ik bijvoorbeeld zie dat de gedetineerde met zijn zoon/dochter een gezelschapsspel
speelt en dat gaat vlot, dan kom ik meestal niet tussen. Soms gebeurt het dat een
gedetineerde met zijn vrouw/vriendin even wil praten en dan ben ik er om het kind
even op te vangen. We maken dan bijvoorbeeld samen een tekening die we dan aan
de papa afgeven of we spelen met de blokken of we doen andere leuke spelletjes.
In december was er een Sinterklaasfeest voor de kinderen. Ieder kind kreeg dan een
geschenkje aangepast aan de leeftijd. Zwarte piet (ikzelf dus) mocht die uitdelen.
Super! Dat was een heel toffe namiddag met heel veel kinderen. We hebben samen
liedjes gezongen en gedanst.
Het plezante van dit werk is dat je zoveel terug krijgt van die kinderen. Sommige
kinderen komen op het einde van het bezoek gewoon bij mij en vragen een knuffel.
Tof maar tezelfdertijd soms ook confronterend. Ik moet toegeven dat toen dit de
eerste keer gebeurde ik toch wel eens heel hard op mijn tanden heb moeten bijten …
Af en toe zijn er ook aangekondigde activiteiten in de gevangenis. Zo was er onlangs
een groep studenten van de Hogeschool in Kortrijk die het kinderbezoek in goede
banen geleid hebben. Dat was super! Ik had de indruk dat de kinderen het ook heel
tof vonden. Verder probeer ik als het nodig is een beetje te helpen om de bezoekzaal
te versieren bij gelegenheden zoals Kerstmis, Valentijn of Pasen … ook altijd leuk om
te doen!
Korte samenvatting: Voor mij zijn het een paar leuke uurtjes die de week
doormidden snijden!
Ann
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Opleiding technisch tekenen

Deze opleiding is een samenwerking tussen de 3 CVO’s die actief zijn in de strafinrichting van
Oudenaarde: hét CVO, KISP en PCVO. In het schooljaar 2013-2014 is de opleiding gestart.
In het eerste jaar krijgen de cursisten een basisopleiding AutoCAD, zowel in 2D als in 3D. Daarna kunnen
ze proeven van de verschillende domeinen waarin technisch tekenen actief is: bouw, elektriciteit,
elektrische installaties en mechanische constructies. Het is een bewuste keuze om zich niet te
specialiseren in één bepaalde richting. Met deze opleiding kan de cursist een ruime kennis verwerven en
zich verder specialiseren wanneer ze vrij komen (door een verder opleiding te volgen bij een CVO, via een
VDAB cursus of in het bedrijf zelf).
Elk schooljaar omvat 4 à 5 modules.
In de volgende tabel vind je een overzicht van de starters per schooljaar.

Schooljaar

1ste jaar

2de jaar

2013 - 2014

14

2014 - 2015

7

6

2015 - 2016

5

3

3de jaar

4

Op het einde van schooljaar 2015-2016 zullen er voor het eerst enkele cursisten alle modules overlopen
hebben.
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Wat brengt 2016?

In 2016 gaan we aan de slag met een nieuw actieplan voor de komende twee jaren. We zetten in op een project
over gezonde voeding en sport. Daarnaast blijven we ons netwerk vergroten en versterken met nieuwe partners.

Actieplan 2016-2018

Eind 2015 rondden we het eerste actieplan hulp- en dienstverlening af. Bij de eindevaluatie kunnen we
besluiten dat het actieplan zijn vruchten afgeworpen heeft. Zo werd de kennismaking met de rechter en
assessoren van de strafuitvoeringsrechtbank door alle aanwezigen gesmaakt.
De werkgroep ‘Wonen na detentie’ is intussen structureel ingebed. De meerwaarde van die werkgroep
bestaat erin knelpunten te detecteren en af te stemmen waar mogelijk. Intussen zijn volgende partners
aangesloten: JWW, PSD, de sociale huisvestingsmaatschappij (SHM), sociaal verhuurkantoor (SVK),
justitiehuis, OCMW en team preventieve woonbegeleiding van CAW. Alle aanwezige partners vinden
hier een forum om knelpunten te signaleren en afstemming te zoeken. De wil om de doelgroep zo goed
mogelijk aan een woonst te helpen, met aandacht voor woonattitude en integratie in de buurt, is groot.
De werkgroep organiseert in 2016 een concreet aanbod binnen de gevangenismuren door middel van de
infosessies Ik Kompas Vrij, een reeks infosessies door de verschillende organisaties waarmee gedetineerden
bij reclassering in aanraking komen: justitiehuis, CAW algemeen onthaal, SHM, SVK en OCMW. In 2016 staat
ook een kennismakingsoverleg gepland met Wonozo, een organisatie die begeleiding voorziet voor mensen
met een (vermoeden van) beperking. Die begeleiding focust zich zowel op de cliënt als op zijn netwerk.
Het actieplan 2013-2015 heeft een concreet aanbod voor gedetineerden opgeleverd, waaronder in 2014
de workshops ‘Budgetteren kan je leren’. Door personeelsuitval konden die in 2015 niet herhaald worden,
maar verdere verkenning rond financiële hulpverlening staat opnieuw gepland in 2016.
De doelstelling rond het versterken van sociaal netwerk binnen de gevangenismuren is succesvol
afgerond met activiteiten als de Valentijnsbrunch voor koppels, de filmavond met bezoekers en het
sportief kinderbezoek. Bij die laatste werkten sportfunctionaris en organisatieondersteuner samen om
papa en kind op een actieve manier tijd met elkaar te laten doorbrengen. Deze activiteiten zijn intussen
opgenomen in het structureel aanbod en vinden plaats in 2016.
Samenwerking binnen een netwerk is zeer belangrijk, maar niet altijd evident gezien de verschillende
finaliteiten en werkwijzen bij de respectievelijke partners. Daarom zetten we in 2016 verder in op
samenwerking en goede communicatie aan de hand van een teamcoaching door een externe coach en de
implementatie van een gemeenschappelijke Google-agenda.
De doelstelling om het hulp- en dienstverleningsaanbod af te stemmen op specifieke doelgroepen resulteerde
in structureel sportaanbod voor beklaagden. Dankzij projectmiddelen van de Centrale Dienst voor de Regie
der Gevangenisarbeid (CDRGA) investeerden we in de aankleding van een sportlokaal op de beklaagdensectie.
We moeten evenwel blijvend inzetten op de doelgroepen laaggeschoolden op vlak van onderwijs.
Samenwerking met het lokale Centrum Voor Basiseducatie blijft daarom prioritair.
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In het actieplan 2016-2018 richten we ons specifiek op één doelgroep, namelijk (anderstalige) beklaagden.
Dit betekent niet dat de andere doelgroepen uit het actieplan 2013-2015 (laaggeschoolden en seksueel
delinquenten) losgelaten worden, maar we opteren ervoor om ons grondig te verdiepen in de doelgroep
anderstaligen en beklaagden door een diepgaand behoeftenonderzoek. We noemen anderstaligen
en beklaagden in één zin, omdat we weten dat de anderstaligheid zich voornamelijk situeert bij de
beklaagdenpopulatie, en slechts zeer gering bij de veroordeelden. Daarnaast kiezen we om ons te verdiepen
in de doelgroep beklaagden, omdat het hulp- en dienstverleningsaanbod voornamelijk gebaseerd is op
langgestrafte veroordeelden, tot voor enkele jaren de grootste groep in Oudenaarde. Vandaag maken
veroordeelden nog steeds de meerderheid uit van de totale populatie, maar zien we een verschuiving in de
verhoudingen. Waar de beklaagdensectie voorheen gemiddeld 20 beklaagden huisvestte, is dat vandaag
verdubbeld naar gemiddeld 35 à 40 beklaagden. Om die reden kozen we ervoor om deze doelgroep in
kaart te brengen, zodat we het hulp- en dienstverleningsaanbod er kunnen op afstemmen.
Een verkennend overleg met Vormingplus resulteert in de uitbreiding en vernieuwing van culturele
activiteiten: planning van kookworkshops en een lezing door Jan De Cock, gekoppeld aan een
Marokkaanse avond. Die activiteiten vinden plaats in het najaar 2016.

Nieuwe samenwerking met cultuurfunctionaris

Door de reorganisatie bij De Rode Antraciet, wordt het vaste cursusaanbod afgebouwd. Deze partner
kiest ervoor om in te zetten op de functie van cultuurfunctionaris met een meer coördinerende rol
ten aanzien van culturele activiteiten. Daarom wordt het ECHO-team één dag per week versterkt met
een cultuurfunctionaris. Samen met de organisatieondersteuner willen we contacten leggen met lokale
organisaties en verenigingen om vernieuwend cultuuraanbod te organiseren.

Inzetten op gezond eten en sporten

In de strafinrichting van Oudenaarde zijn heel wat gedetineerden intens bezig met sport, voeding en hun
lichaam. Desondanks vangen we ook signalen op dat sommige gedetineerden in de verleiding komen
om verboden middelen (zoals anabole steroïden) te gebruiken. Om hierop een antwoord te bieden en de
nodige informatie te verschaffen, werd in 2015 een project uitgewerkt dat in 2016 ten
volle zal uitgerold worden.
Een eerste actie vond al in 2015 plaats, namelijk een lezing over sportvoeding door
topsportdiëtiste Stephanie Scheirlynck. Zij gaf een uiteenzetting over een gezonde
basisvoeding, alsook over de zin en onzin van voedingssupplementen en het juiste
gebruik ervan. Haar net uitgegeven boek, Het Sportkookboek, werd ter beschikking
gesteld in de gevangenisbibliotheek.
Dankzij de steun van de CDRGA en in samenwerking met De Rode Antraciet kunnen
we in 2016 hierrond extra acties doen. De kantinelijst voor gedetineerden zal aangepast worden aan de
hand van kleurencodes, zodat gedetineerden vlot herkennen welke voedingsmiddelen gezond, minder
gezond en ongezond zijn. Er wordt een communicatie gepland via twee brochures: een algemene brochure
voor alle gedetineerden en een specifieke brochure voor de sportende gedetineerden. Daarin wordt het
gebruik van voedingssupplementen in de kijker gezet. We plannen eveneens een lezing door een sportarts,
een workshop met een bekende topsporter Tom Goegebuer, de lancering van een dvd met informatie over
voedingssupplementen, doping … waaraan Stephanie Scheirlynck, Tom Goegebuer en dopingexpert Hans
Vandeweghe meewerkten.
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