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Geachte heer,mevrouw.  

Wellicht heeft u een locatie, bij uw gemeente, die mogelijk een nieuwe bestemming krijgt.  

Mogelijk bent u op zoek naar een nieuwe bestemming voor dit terrein. 

Deze locatie kan voor ons een plek zijn waar Sport, Educatie, Jeugd en Volwassen samen komen.  

In 2018 hebben wij in de gemeente Noordoostpolder (NOP) een nieuwe sport gelanceerd, 

 Real Life Gaming (RLG), hierbij is de basis in dezelfde lijn met de meeste computer games.  

Dit zetten wij in, om de lokale/regionale jeugd naar buiten te krijgen en weer laten sporten. 

Zoals u bekend, is een computer verslaving en de conditie van onze jeugd een steeds groter wordend 

probleem, met RLG bieden wij een alternatief.  

Na onze start in 2018 hebben wij in 2019 een stevige groei doorgemaakt.  

We sloten het jaar af met 84 leden en in de eerste maand van 2020 mochten wij weer 19 leden inschrijven.  

Het geeft aan dat er in een behoefte wordt voorzien, die met name de jeugd, anders thuis achter de computer 

zoekt.  

Daarnaast is dit een groeiende (internationale) sport onder volwassenen.  

Wat begon met Airsoft is uit gegroeid tot strategische spor,t waar zelfs de landelijke politie en het leger gebruik 

van maakt.  

Kortom een toevoeging aan het sport bestand, maar ook een nieuwe puls in de gemeente die aanspreekt bij 

volwassenen. 

In 2019 hadden we een instroom van een hoog aantal kinderen, met zo geheten rugzakjes zoals ADHD, PDD-

nos, Autisme, maar ook met sociale angsten.   

Na een paar weken les en trainen was er zichtbaar een verandering in het gedrag van de kinderen, meer 

zelfvertrouwen en betrokken. Maar ook meer acceptatie en begrip bij de andere leden.  

Er wordt wel ee s gezegd; eedoen is belangrijker dan winnen , wij denken daar net even anders over.  

Door mee te doen heb je de kans om te winnen.  Ook kinderen die in hun bewegingsorgaan beperkt zijn, 

krijgen bij ons de kans mee te doen in een team.  

De opzet van RLG maakt het mogelijk om in te spelen in speciale wensen van de leden.  

Daarnaast hebben wij een aantal ouderen die tijdens grote wedstrijden optreden als Base Commander of 

acteur. Onze stelling is dan ook, alleen thuis zitten is een keuze, want bij ons kun je gewoon meedoen.  

Er is wel 1 harde grens, en dat is een Verklaring Omtrent Gedrag die is verplicht voor iedereen >18 die de jeugd 

begeleid en daar worden geen uitzonderingen op gemaakt. 

Een RLG locatie in uw gemeente betekent meer dan een lokale sportclub, met ons RLG Programma, spelen 

maar dan lekker buiten en onder toezicht.  

Tijdens de vakanties zijn we open, voordelig lidmaatschap kosten.  

Een RLG locatie binnen uw gemeente geeft een invulling aan het concept iedereen samen op een leuke 

uitdagende manier die de jeugd en de volwassenen meer in beweging te krijgen.  

Als u opzoek bent naar een goede oplossing voor uw oude gemeentewerf, dan is RLG wat u zoekt.  

Wilt u meer informatie, neem gerust contact met ons op, wij komen graag bij u langs. 

Hoogachtend,  

Dhr S. Thie  

RLG Nederland  

0637373783  

Info@rlgnederland.nl  
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