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Kevin Verstraeten was 9 toen hij begon te basketballen. De sport heeft 
hem sindsdien niet meer losgelaten. Hij overdrijft niet als hij het een echte 
passie noemt. Misschien was het in zijn jonge jaren ook een manier om te 
vergeten dat zijn jeugd niet zo onbezorgd was als het leek. 

BiddenBidden
om te basketten ...om te basketten ...
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Op z’n zesde waren zijn 
ouders uiteen gegaan en 
verhuisde hij naar een 
nieuwe stad. Breed hadden 
ze het niet. “Ondanks het feit 
dat we praktisch niets hadden, 
ging het leven in Genk toch 
zijn gewone gangetje”, 
herinnert Kevin zich. 

Sportprestaties komen 
doorgaans niet vanzelf, en Kevin 
geeft toe dat hij niet direct een 
natuurtalent was. “Ik leefde 
voor het spelletje, maar het liep 
allemaal niet zo vlot. Ik had 
moeite met de druk die alles 
met zich meebracht. Ik ging naar 
kampen en deed mijn best op 
te groeien. Maar de doorbraak 
kwam pas toen een vriend mij 
meevroeg naar SportQuest”.

High-five

Eigenlijk klonk het te mooi 
om waar te zijn: een groep 
Amerikaanse basketters kwam 
een kamp leiden. Iedereen 
was welkom en het kostte 
niets. Hoewel een beetje 
argwanend, besloot Kevin het 
toch maar eens uit te testen. 
“Vanaf het moment dat ik er de 

deur binnenliep, wist ik dat het 
een speciale week zou worden. 
Het enthousiasme, de high-fives, 
de stijl … het was allemaal zo 
fascinerend. Mijn eerste doel 
was om de coaches te laten zien 
dat ik hun respect verdiende. 
Dus ik werkte enorm hard en 
deed alles om beter te worden.” 
De inspanningen bleven niet 
onopgemerkt en Rance, de 
leider van het team gaf hem de 
tweede dag al een prijs voor 
zijn inzet: “Een van zijn school 
T-shirts, en voor mij was dat de 
mooiste prijs die ik ooit kreeg. 
Dat zorgde voor een speciale 
band. Daarbij ging het niet alleen 
over sport, maar ook over heel 
wat andere zaken in het leven. 
De Amerikanen waren niet alleen 
goede basketballers, ze waren 
ook heel gelovig. Ze spraken 
daarover tussen de trainingen 
door. Ik begon meer en meer 
geïnteresseerd te geraken in 
hetgeen ze vertelden over Jezus.”

De sportweek werd afgesloten 
met een speciale avond met 
eten en een show. Voor de 
laatste keer gaven ze ook een 
presentatie over het evangelie: 
“Alle atleten gingen op een rij 

Vanaf het 
moment dat 
ik er de deur 

binnenliep, wist 
ik dat het een 
speciale week 
zou worden.  

Het was 
allemaal zo 
fascinerend.
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staan en de jongeren die dat 
wilden, konden naar een atleet 
gaan om verder te praten. Na 
een tijdje besloot ik om naar 
de vriend te gaan die mij had 
uitgenodigd. We raakten in 
gesprek en hij nodigde me 
uit naar zijn kerk. Die zondag 
zat ik dus naast hem in een 
bijeenkomst die heel swingend 
bleek te zijn. Ik zag er veel 
vrienden terug. Dus besloot ik 
de volgende week opnieuw te 
gaan.”

Kwaad op God

Intussen was de zomer voorbij 
en tegen oktober waren de 
mooie herinneringen nogal 
vervaagd. Zijn vrienden zag 
Kevin niet veel meer en 
bovendien kreeg hij een zware 
blessure. Daardoor was het 
op dat moment gedaan met 
basketten. Hij vroeg zich af 
waar hij dat aan verdiend had, 
juist nu hij zich op geloofsvlak 
zo had ingespannen. “Ik was 
kwaad op God, want ik had het 
gevoel dat ik Hem alles gegeven 
had. En alleen dit er maar voor 
in de plaats kreeg. Ik besloot dus 
om niet meer naar de kerk te 
gaan.”

Toen SportQuest de volgende 
zomer terug naar Genk kwam, 
besloot Kevin opnieuw mee te 
doen. Ditmaal als lokale helper. 
De band met God was nog 

niet hersteld, maar het project 
sprak hem nog altijd aan. “Het 
SportQuest-kamp werd een 
speciale plaats waar ik mij volle-
dig kon focussen op God en dat 
was fantastisch. Later die week 
had ik ook een heel belangrijke 
afspraak bij de dokter. Ik zou 
te weten komen of ik na negen 
maanden verplichte rust terug 
mocht basketten. Ik vroeg het 
team om te bidden. Dat is nog 
steeds één van de krachtigste 
momenten die ik ooit had in 
mijn leven. De dokter gaf me 
de 100 procent OK. En later die 
dag kon ik al meedoen in een 
wedstrijd.”

Net zoals het voorgaande jaar 
was er op de laatste avond van 
de week een presentatie van 
het evangelie. Dit keer stond 
Kevin aan de andere kant, in de 
rij die gericht was naar de deel-
nemers. “Het was daar dat God 
de cirkel volledig rond maakte. 
Ik maakte de beslissing dat Hij 
de eerste plaats had in mijn 
leven. Ik ben ook de organisatie 
dankbaar, want SportQuest 
heeft mij de kans gegeven om 
Jezus echt te leren kennen.” 

Zal het iemand verbazen dat 
Kevin intussen de coördinator is 
van SportQuest-België?

Kevin Verstraeten 
bewerking Don Zeeman

Het was daar 
dat God de 

cirkel volledig 
rond maakte. 
Ik maakte de 
beslissing dat 
Hij de eerste 
plaats had in 
mijn leven.
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SportQuest is een van origine 
Amerikaanse organisatie met een 
wereldwijde missie. Het doel is 
om via sport en spel jongeren 
samen te brengen en duurzame 
relaties op te bouwen. Op die 
manier kunnen de deelnemers 
aan de jaarlijkse kampen zich 
verder bekwamen in hun sport 
(en er worden verschillende 
sporten aangeboden). Maar ook 
kennis maken met het evangelie. 
Het gaat bij SportQuest dus 
niet enkel om sport, maar ook 
om het bouwen aan Gods Kerk 
wereldwijd. 

Momenteel zijn er stafleden 
in 9 landen, verdeeld over 4 
continenten. De organisatie ging 
21 jaar geleden van start. En het 
basisconcept, de combinatie 
van twee belangrijke zaken in 
het leven, sport en geloof, bleef 

vrijwel onveranderd. De werking 
zelf ontwikkelde zich wel in de 
loop van de jaren. Aanvankelijk 
waren het vooral Amerikanen 
die naar verschillende locaties 
trokken. Nu is er een hele 
groep Belgische vrijwilligers die 
zowel landelijk als regionaal 
vlak actief zijn binnen de 
organisatie. Huidig coördinator 
Kevin Verstraeten bracht eerst 
een tijd in Amerika door voor 
hij de organisatie hier kwam 
versterken. Hij was één van de 
jongeren die door de contacten 
met SportQuest in aanraking 
kwam met het geloof. Om de 
deelnemers te helpen hun 
relatie met God verder uit te 
bouwen, richt SportQuest zich 
tegenwoordig ook op effectieve 
ondersteuning. De organisatie 
wil ook jongeren kansen geven 
om naast sportieve kwaliteiten 

ook hun leiderschapspotentieel 
te ontwikkelen. 

Tijdens de zomerkampen zijn 
er verschillende activiteiten. 
Doorgaans samen met de 
jeugdwerking van een plaatselijke 
kerk. Maar dat is alleen de 
zomerwerking van SportQuest. 
In de loop van het jaar zijn er 
reünies en opvolgmomenten, 
waardoor er verder geïnvesteerd 
wordt in de relatie met de 
deelnemers. En uiteraard is er de 
uitgebreide voorbereiding van 
de zomeractiviteiten, die voor 
een groot stuk uit teambuilding 
bestaat.

Dit jaar werd de werking 
van SportQuest-België 
stevig verstoord door de 
Coronacrisis. Er konden geen 
Amerikaanse atleten komen, 
en twee projectweken moesten 
geannuleerd worden. Maar 
waar de mogelijkheden 
zich voordeden, werden er 
sportweken georganiseerd. 
SportQuest wil altijd alles uit 
de kast halen om discipelen te 
maken door middel van sport 
en spel. En volgend jaar gaan 
de activiteiten hopelijk weer op 
volle kracht door.

Meer info vind je op  
www.sportquest.be
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