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SPORT- EN BEWEEGKALENDER 2018-2019
1.1 De kalender

1.5 Vakantierooster

In deze kalender vindt u onder andere informatie over de schoolssporttoernooien. Deze kalender is met de grootste zorg
samengesteld. Mocht u onjuistheden in deze kalender aantreffen, dan wordt u verzocht dit door te geven aan de consulent
sport en bewegen. De actuele kalender vindt u op de website: www.papendrecht.nl/sportstimulering. U kunt zelf een
activiteit aanmelden.

Hieronder staan de data van de schoolvakanties voor de regio Drechtsteden. De Regionale werkgroep schoolvakanties stelt
deze data voor. Formeel stellen de afzonderlijke schoolbesturen de vakanties vast.

In de toelichting (*) staat vermeld wanneer wordt afgeweken van de adviesdata van het ministerie van Onderwijs.

1.2 Coördinatie
De coördinatie van de schoolsportactiviteiten is in handen van de consulent sport en bewegen van de gemeente Papendrecht,
Heidy van Dam. Zij is bereikbaar in het gemeentehuis, Markt 22 te Papendrecht Tel: (078) 770 62 94 / 06 10 88 50 33,
mail: h.vdam@papendrecht.nl.

Het Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten ziet graag dat ook voor het schooljaar 2018-2019 de schoolvakanties van
zowel primair als voortgezet onderwijs zoveel mogelijk voor de gehele regio op elkaar afgestemd zijn. In samenspraak met een
aantal representanten uit het primair en voortgezet onderwijs is onderstaand voorstel aan de scholen meegegeven:

1.3 Adreslijst van de sportaccommodaties

Schoolvakanties 2018-2019 (po en vo)

Accommodatie		

Adres & Telefoon

Gymnastieklokaal ‘De Kooy’
Pieter Zeemanlaan 39 - 41,
			3356 BR Papendrecht
			
(078) 615 37 87
- Tafeltennisvereniging
		Papendrecht

(078) 615 37 87
(kantine)

Sportcentrum Papendrecht
Burgemeester Keijzerweg 110,
			3353 AR Papendrecht
			
(078) 303 89 00
Sportpark ‘Slobbengors’
- v.v. Papendrecht
		
- PTC

Industrieweg 3,
(078) 615 01 06
(078) 615 01 40 (kantine)
(078) 615 17 19 (kantine)

Accommodatie		

Adres & Telefoon

Sportpark ‘Oostpolder’
- AV Passaat
		
- PKC
		
- v.v. Drechtstreek
		
- T.O.P.
		

Andoornlaan 38
(078) 615 21 72 (kantine)
Andoornlaan 36
(078) 615 35 31
Parkweg 7
(078) 615 37 78
Parkweg 5
(078) 615 91 45

Handbalvereniging DES ’72
van der Palmstraat 10
			3351 HA Papendrecht
			
(078) 615 71 40
Denksportcentrum		
van der Palmstraat 12
			3351 HA Papendrecht
			
(078) 641 50 20

1.4 Toelichting leeftijdsgroepen v.w.b. de schoolsporttoernooien
De leeftijdsgroepen, genoemd in deze schoolsportagenda, zijn gebaseerd op de leeftijd die op 1 oktober 2018 is bereikt.
Afwijkingen hiervan worden slechts bij hoge uitzondering en uitsluitend na overleg met de betreffende organisatie toegestaan.
De organisaties behouden te allen tijde het recht teams of individuen, die niet in de juiste leeftijdsgroep zijn ingeschreven
alsnog in de juiste leeftijdsgroep in te delen of een andere oplossing in overleg met betrokken partij te zoeken. In principe doen
leerlingen mee in hun eigen groep.

Herfstvakantie

week 43

maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober 2018

Kerstvakantie

week 52 en week 1

maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019 *

Voorjaarsvakantie

week 9

maandag 25 februari t/m vrijdag 1 maart 2019

Paasvakantie

week 16

vrijdag 19 april t/m maandag 22 april 2019

Verlengde meivakantie

week 17

dinsdag 23 april t/m vrijdag 26 april 2019

Koningsdag

week 17

zaterdag 27 april 2019

Meivakantie

week 18

maandag 29 april t/m vrijdag 3 mei 2019 *

Hemelvaartvakantie

week 22

donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei 2019

Pinkstervakantie

week 24

maandag 10 juni 2019

Zomervakantie

week 30 t/m week 35 maandag 22 juli t/m vrijdag 30 augustus 2019 *

(*) Toelichting:
De data van de zomervakanties, de meivakantie en de kerstvakantie zijn door het ministerie van OCW vastgesteld. Voor de
overige vakantiedata geeft het ministerie van OCW alleen adviesdata. Scholen mogen hier dus van afwijken. Het ministerie
adviseert om bij de school na te vragen op welke dagen deze gesloten is in verband met vakantie.
Voor de meivakantie po geeft de RAS het advies de meivakantie van het vo over te nemen.

po = primair onderwijs (basisonderwijs en speciaal onderwijs)
vo = voortgezet onderwijs
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ALGEMEEN SCHOOLSPORTREGLEMENT

Uitgangspunt van schoolsport: De mogelijkheid bieden de jeugd actief kennis te laten maken
met verschillende vormen van sport.
2.1 Deelnemers
1.		Aan schoolsportactiviteiten kunnen zowel individuele leerlingen als teams bestaande uit leerlingen van scholen in de
gemeente Papendrecht deelnemen.
2.		 De inschrijving voor deelname aan de activiteiten geschiedt onder verantwoordelijkheid van het hoofd van de school,
de vakleerkracht lichamelijke oefening en/of andere bij de betreffende school betrokken leerkrachten.
3.		 Het opgeven en/of laten meespelen van niet-gerechtigde spelers/speelsters (bijv. oud-leerlingen) en/of het verstrekken
van onjuiste gegevens, kan uitsluiting van de betreffende leerling, het team of alle ingeschrevenen van de school tot een
schoolsporttoernooi tot gevolg hebben. Uitsluiting kan ook gelden voor het te laat op het toernooi/wedstrijd verschijnen.
4.		 Van deelname aan schoolsportactiviteiten kunnen worden uitgesloten:
		 a) leerlingen die om gezondheidsredenen de lessen in de lichamelijke opvoeding niet volgen;
		 b) leerlingen voor wie de ouders, de verzorgers of het schoolhoofd de deelname ongewenst achten.

2.2 Aansprakelijkheid
5.		Het deelnemen aan de schoolsporttoernooien geschiedt geheel op eigen risico, d.w.z. de commissie schoolsport noch
andere bij de schoolsportactiviteiten betrokken organisaties aanvaarden ter zake van eventuele nadelige gevolgen van
deelname of enige andere activiteit enige aansprakelijkheid voor of de gevolgen van een onrechtmatige daad door
derden. Onder een onrechtmatige daad wordt verstaan: een handeling die in strijd is met de zorgvuldigheid, welke men
betaamd ten aanzien van andermans persoon of eigendom.

3

INFORMATIE INSCHRIJVEN
SCHOOLSPORTTOERNOOIEN
Hierna volgt een overzicht van alle toernooien voor het gehele schooljaar. Helaas wordt in schooljaar 2018-2019 geen
schoolhandbaltoernooi, schoolvolleybalclinic en schoolschaaktoernooi georganiseerd, met name door capaciteitsproblemen bij
de sportvereniging of te weinig aanmeldingen in het voorgaande schooljaar.

Inschrijfformulieren
Er zijn twee standaard inschrijfformulieren: één voor de individuele sporten en één voor de teamsporten. Aan het inleveren
van de formulieren is een uiterste inleverdatum gesteld; deze uiterste inleverdata zijn op de volgende bladzijde vermeld met
de daarbij behorende activiteiten. Probeert u deze datum aan te houden om een tijdige aanlevering van de verenigingen te
waarborgen.
De inschrijfformulieren worden aangeleverd bij de Sport- en beweegkalender, maar zijn tevens te downloaden van de site:
papendrecht.nl/sportstimulering. Inschrijfformulieren kunnen met het inschrijfgeld worden ingeleverd bij de receptie van het
gemeentehuis met hierop duidelijk aangegeven: Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, Heidy van Dam.
Verder zijn inschrijfformulieren voor de Cruyff Courttoernooien, Schoolzwemkampioenschappen, Zwem4daagse en Schooltennis
in de kalender opgenomen. Deze, of een kopie, kan gebruikt worden voor die specifieke activiteiten. De informatie en
inschrijfformulieren voor de schoolsportprojecten zoals Kies voor Hart en Sport (groep 6, 7 en 8), Buurtsportplan (alle groepen)
worden los bijgevoegd. Inschrijven voor Lekker Fit! (alle groepen) kan gunstig zijn door interventie van de Dienst Gezondheid en
Jeugd. Voor het voortgezet onderwijs worden de Cruyff Courtactiviteiten van het jongerenwerk bijgevoegd. Voor Kaboutersport
(groepen 1 en 2) wordt het inschrijfformulier op school afgegeven door Stichting Hattrick voor de ouders van betreffende
leerlingen.

Inschrijven

6.		Elke deelnemende ploeg moet vergezeld zijn van een meerderjarige begeleid(st)er c.q. coach (geen leerling zijnde van de
school). Hij/zij is verantwoordelijk voor en houdt toezicht op het gedrag van de leerlingen van zijn/haar school. Hij of zij
meldt onmiddellijk geconstateerde, onrechtmatige daden van zijn/haar leerlingen aan de wedstrijdleiding.

Voor de samenstelling van teams bij verschillende sporten wordt verwezen naar de informatie in deze kalender. Scholen, die
problemen hebben met de inlevertermijn van de inschrijvingen, hebben hierdoor de gelegenheid de inschrijfformulieren eerder
op school te laten circuleren. We hopen hiermee tegemoet te komen aan het probleem van het op tijd rond krijgen van de
inschrijvingen binnen de school. Sportverenigingen voorkomen vertraging door spoedig aanleveren van wedstrijd/toernooi/clinic
informatie.

		 De organisatie heeft het recht om bezoek(st)ers die overlast veroorzaken, in en na overleg met het bevoegde gezag uit/
van de sportaccommodatie te verwijderen en/of de toegang te ontzeggen.

De projectleider sport en bewegen zal ruim vóór de aanvang van een bepaald toernooi een herinnering sturen (per e-mail).
Scholen kunnen eerder, met de informatie uit de kalender, beginnen teams samen te stellen.

7.		 De ploegen spelen voor zover mogelijk in een uniform sporttenue.
8.		 a)	Indien het aantal inschrijvingen de beschikbare ruimte overtreft, behoudt de organisatie zich het recht voor om
ploegen/spelers niet tot het toernooi toe te laten. Hierbij wordt de volgorde van ontvangst van de inschrijving(en)
in acht genomen.
		 b) Het combineren van teams is in principe niet toegestaan.
		 c)	Bij onvoldoende belangstelling in bepaalde leeftijdsgroepen kan, in overleg met de organiserende vereniging, een
eventuele combinatie van teams worden gevormd.

Het inschrijfgeld dient gepast en groot gemaakt per school en per toernooi of wedstrijd in een envelop of zakje ingeleverd
te worden. Zet duidelijk op de envelop of het zakje hoeveel geld er in zit. De projectleider sport en bewegen draagt de
inschrijvingen en het inschrijfgeld over aan de contactpersoon van de vereniging. Deze maakt het wedstrijdprogramma.
Wanneer het programma klaar is, levert de vereniging dit in bij de projectleider sport en bewegen. Deze draagt het programma
per e-mail over aan de schoolsportcommissie. Deze verspreidt de informatie onder de ingeschreven deelnemers.

2.3 Verantwoordelijkheid

2.4 Spelregels
9.	Er wordt zoveel mogelijk gespeeld volgens de door de erkende sportbonden laatst uitgegeven officiële spel- en
gedragsregels, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.
10.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de betreffende organisatiecommissie.
11.
Protesten worden niet aanvaard.
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Herfstvakantie (Inschrijvingen uiterlijk inleveren op 18 september 2018)

Hoeveel moet je bewegen
om gezond te blijven? =)

Dinsdag 23 oktober 2018 pannaknockout scholierentoernooi op het Cruyff Court
Woensdag 24 oktober 2018 tafeltennistoernooi in sportzaal de Kooy
Donderdag 25 oktober 2018 tennis stuff-in sportpark Oostpolder bij TOP
Vrijdagochtend 26 oktober 2018 schoolbadmintontoernooi sportcentrum Papendrecht
Vrijdagmiddag 26 oktober 2018 sport & spelactiviteit in sportcentrum Papendrecht

De beweegrichtlijn voor volwassenen en ouderen is als volgt:

3.1 Programma schoolsporttoernooien schooljaar 2018-2019

Kerstvakantie (Inschrijvingen uiterlijk inleveren op 13 november 2018)
Maandag 24 december 2018 sport & spelactiviteit in sportcentrum Papendrecht
Woensdag 2, donderdag 3 en vrijdag 4 januari 2018 schoolzaalvoetbaltoernooi in sportcentrum Papendrecht.

Voorjaarsvakantie (Inschrijvingen uiterlijk inleveren op 22 januari 2019)
Dinsdag 26 februari 2019 schoolbasketbaltoernooi in sportcentrum Papendrecht
Woensdag 27 februari 2019 schoolbadmintontoernooi in sportcentrum Papendrecht
Donderdag 28 februari 2019 tennis stuff-in sportpark Oostpolder bij TOP

Buiten de schoolvakantie (Inschrijvingen uiterlijk inleveren op 22 januari 2019)
Woensdag 20 februari 2019 schoolzwemwedstrijden in sportcentrum Papendrecht
Woensdag 6 maart 2019 6 vs 6 straatvoetbal jongens- en meisjestoernooi op het Cruyff Court

De beweegrichtlijnen voor volwassenen

• Bewegen is goed, meer bewegen is beter.
• Doe minstens 150 minuten per week aan matig intensieve inspanning, verspreid over diverse
dagen. Langer, vaker en/ of intensiever bewegen geeft extra gezondheidsvoordeel.
• Doe minstens tweemaal per week spier- en botversterkende activiteiten, voor ouderen
gecombineerd met balansoefeningen.
• En: voorkom veel stilzitten.

De beweegrichtlijnen voor kinderen
Voor kinderen van 4 tot 18 jaar geldt de volgende beweegrichtlijn:

Meivakantie (Inschrijvingen uiterlijk inleveren op 19 maart 2019)
Dinsdag 23 april 2019 sport & spelactiviteit in sportcentrum Papendrecht
Donderdag 25 april 2019 veldvoetbaltoernooi sportpark Slobbengors bij VV Papendrecht (inschrijvingen via VV Papendrecht)
Donderdag 25 april 2019 tennis stuff-in sportpark Oostpolder bij TOP
Donderdag 2 mei 2019 tennis stuff-in sportpark Oostpolder bij TOP

Buiten de schoolvakantie (Inschrijvingen uiterlijk inleveren op 19 maart 2019)
Woensdag 15 mei 2019 schoolkorfbaltoernooi op sportpark Oostpolder bij PKC
Maandag 20 mei t/m donderdag 23 mei 2019 Avondvierdaagse bij speeltuinvereniging de Zonnebloem
(Inschrijven op school of bij de Zonnebloem)
Vrijdag 31 mei 2019 schoolatletiekwedstrijden op sportpark Oostpolder bij AV Passaat
Woensdag 5 juni en vrijdag 7 juni 2019 schooltennis sportpark Slobbengors bij PTC
Maandag 24 t/m donderdag 27 juni 2019 zwem4daagse in sportcentrum Papendrecht
Donderdag 25 juli 2019 zomerspelen deel l op het Cruyff Court
Donderdag 29 augustus 2019 tennis stuff-in sportpark Oostpolder bij TOP
Donderdag 29 augustus 2019 zomerspelen deel ll op het Cruyff Court

Alle activiteiten zijn voor het basisonderwijs. Wanneer activiteiten ook voor het voortgezet onderwijs bedoeld zijn,
is dit aangeduid met: V.O. op het aankondigingsformulier.

• Bewegen is goed, meer bewegen is beter.
• Doe minstens elke dag een uur aan matig intensieve inspanning. Langer, vaker
en/ of intensiever bewegen geeft extra gezondheidsvoordeel.
• Doe minstens driemaal per week spier- en botversterkende activiteiten.
• En: voorkom veel stilzitten.
Voor kinderen jonger dan vier jaar geven de beweegrichtlijnen,
wegens gebrek aan onderzoek, geen advies.
Voor hen is het belangrijkste dat ze gevarieerd
bewegen en motorische vaardigheden aanleren.

Beweeg jij voldoende? Doe de
test op de website!
Bron: allesoversport.nl/artikel/hoeveel-moet-jebewegen-volgens-de-beweegrichtlijnen
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DE GEZONDE SCHOOL
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September 2018

Oktober 2018

Week

Datum

Vereniging/organisatie

Locatie

Activiteit

Week

Datum

38 en 39

zaterdag 15 t/m

verenigingen

sportlocaties

Activiteiten in het kader van

43

22 oktober 2018 t/m

43

maandag 22 t/m
donderdag 25

43

dinsdag 23 oktober

43

zaterdag 29 september
gemeenten Alblasserdam,

Grenzeloos actief: lancering

Dordrecht, Hendrik Ido

website Uniek Sporten en

Ambacht, Papendrecht,

ondertekening convenant

Sliedrecht en Zwijndrecht
38

dinsdag 18 september

maand september

gemeente Papendrecht

Hattrick Sport

gemeentehuis

basisscholen

Uiterste inleverdatum
inschrijvingen
schoolsporttoernooien
herfstvakantie
Inschrijfformulieren
Kaboutersport worden
uitgedeeld

Locatie

Activiteit
Herfstvakantie

26 oktober 2018

de 15e Nationale Sportweek
‘neem een maatje mee’

Vereniging/organisatie

Sportcentrum
Papendrecht

Stuif

gemeente Papendrecht

Cruyff Court Oostkil

Pannaknockout
scholierentoernooi

woensdag 24 oktober

TTV ‘Papendrecht’

Sportzaal de Kooy

Schooltafeltennistoernooi

43

donderdag 25 oktober

TOP

Sportpark Oostpolder

Tennis Stuff-in

43

vrijdagochtend
26 oktober

Badmintonclub Phoenix ‘17

Sportcentrum
Papendrecht

Schoolbadmintontoernooi

43

vrijdagmiddag
26 oktober

Wasko

Sportcentrum
Papendrecht

Sport & spel activiteit:
het 999 spel

43

vrijdag 26 oktober

Kies voor hart en sport

maand oktober

Hattrick Sport

Sluiting inschrijftermijn
sportverenigingen Kies voor
hart en sport
Sportcentrum
Papendrecht

Kaboutersport

Herfstvakantie

=)
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PANNA KNOCKOUT SCHOLIERENTOERNOOI

SCHOOLTAFELTENNISTOERNOOI

Basis onderwijs

Basis onderwijs (jongens en meisjes)

Datum:
Locatie:
Tijd: 		
Organisatie:

Datum:
Locatie:
Tijd: 		
Organisatie:

Dinsdag 23 oktober 2018
Cruyff Court (Oostkil, Papendrecht)
Wordt nader bekend gemaakt, afhankelijk van inschrijvingen
gemeente Papendrecht, Cruyff Foundation Coach

Woensdag 24 oktober 2018
Gymnastieklokaal “de Kooy”
10.00 - 12.00 uur en 13.00 - 16.00 uur
TTV “Papendrecht”

Deelname

Deelname

Voor de groepen 5, 6, 7 en 8 van de basisscholen wordt een Panna toernooi georganiseerd. Er wordt gespeeld in de categorieën:
• Groep 5 en 6
• Groep 7 en 8

Deelname is mogelijk vanaf groep 6. De deelnemers worden ingedeeld in verschillende leeftijdsgroepen. Doorgang van het
toernooi is afhankelijk van het aantal deelnemers.

Per categorie wordt er één winnaar/winnares toegewezen.
Er wordt gespeeld in 3 poules waaruit 8 spelers zich plaatsen voor de finales. De finales zullen een afvalsysteem worden waaruit
er een winnaar komt. De winnaar mag zichzelf panna kampioen noemen van zijn/haar categorie.

Contact via: mark.steijn@12move.nl
Het inschrijfgeld bedraagt € 1,- per deelnemer/deelneemster.

Wedstrijdregels
Er wordt gespeeld op veldjes van ongeveer 6x4 meter met 2 doeltjes. Je speelt 1 tegen 1, in 3 minuten maak je zoveel mogelijk
doelpunten. Maakt een van de twee spelers een panna (door de benen spelen en in balbezit blijven) is het spel over en is het
Knock Out.
• 1 tegen 1
• 3 min speeltijd
• Geen wisseling van speelhelft
• Panna (door de benen van tegenstander heen spelen en in balbezit blijven) = knockout
• Binnen 15 sec doelpoging
• Scoren vanaf speelhelft tegenstander
• Zonder panna telt de stand
• Uitnemen op eigen speelhelft
• Bal over boarding is opnieuw uitnemen voor tegenstander
• Gelijke score is 2x30 seconden verlenging

Start: kleinste van de twee heeft recht op balbezit
Je kunt vaker inschrijven, dus meerdere keren spelen.

Contact via Cruyff Foundation Coach, Alinda Korteland: alinda_korteland_22@hotmail.com

De inschrijvingen en het inschrijfgeld dienen op 18 SEPTEMBER 2018
binnen te zijn bij de consulent sport en bewegen.
Zie tevens de toelichting hoofdstuk 1 t/m 3.

Toelichting Tafeltennistoernooi:
Enkele belangrijke regels voor de deelnemers/deelneemsters (en begeleid(st)ers) aan en belangstellenden voor
het tafeltennistoernooi:
1.	Er mag noch in de sportzaal noch in de kleedkamers worden gerookt. Evenmin mogen daar consumpties (eten en drinken)
worden genuttigd. Dit is slechts toegestaan in de kantine.
2.	De zaal mag door niemand (ook niet door begeleid(st)ers of bezoekers) met schoenen waarmee op straat wordt gelopen,
schoenen met zwarte zolen of schoenen waarvan de zolen afgeven, worden betreden. Hierop zal een strenge controle
plaatsvinden.
3.	Uitsluitend in sportkleding (geen wit of geel) is het toegestaan aan de wedstrijden deel te nemen. Elke deelnemer/
deelneemsters dient over een tafeltennisbat te beschikken.
Er worden geen bats verstrekt.
4.	Iedere deelnemer/deelneemsters dient op tijd (15 minuten vóór aanvang van de wedstrijden) aanwezig te zijn en zich
bij de wedstrijdleiding te melden.
5. De wedstrijdleiding heeft het recht om:
a.	bepaalde beslissingen te nemen als de wedstrijden niet volgens de regels zijn gespeeld. Hiertegen is geen
beroep mogelijk;
b. bij wanordelijk gedrag maatregelen te nemen en zonodig de betrokkene(n) uit het gebouw te verwijderen;
c.	toegebrachte schade aan bezittingen van de tafeltennisvereniging en/of eigendommen van de gemeente op
de veroorzaker(s) te verhalen.

Deelname is gratis.
De inschrijvingen dienen op 18 SEPTEMBER 2018 te zijn
bij de consulent sport en bewegen.
Zie tevens de toelichting hoofdstuk 1 t/m 3.
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Wie belangstelling heeft voor het spelen van tafeltennis in verenigingsverband, kan zich na afloop van het toernooi in
verbinding stellen met de wedstrijdleiding.

KIJK OOK EENS OP DE WEBSITE WWW.PAPENDRECHT.NL/SPORTSTIMULERING

19

TENNISACTIVITEIT

SCHOOLBADMINTONTOERNOOI

Basis onderwijs (jongens en meisjes)

Basis onderwijs

Datum:
Locatie:
Tijd:
Organisatie:

Datum:
Locatie:
Tijd:
Organisatie:

Donderdag 25 oktober 2018
Sportpark Oostpolder bij TOP
10.00 – 13.30 uur
TOP

De laatste donderdag van bijna iedere vakantie is er bij TV TOP een stuff-in voor alle jeugd van Papendrecht. Deze dag begint
om 10 uur met een warming up en daarna starten we korte wedstrijden. Rond 12 uur gaan we lunchen met elkaar, en in de
middag spelen we tot 13:30 uur verder met de wedstrijden. Iedereen wordt op sterkte ingedeeld dus ook als je geen ervaring
heb met tennis maar gewoon een gezellige dag wilt hebben ben je welkom.

Vrijdagochtend 26 oktober 2018
Sportcentrum Papendrecht
09.00 - 12.00 uur
Badmintonclub Phoenix ‘17

Deelname
De inschrijving geldt voor jongens en meisjes van de groepen 5 tot en met 8.

Regels bij deelname:
Er is op de dag zelf altijd begeleiding, en als het slecht weer is kunnen we de binnenbanen gebruiken. Neem dan (ook) de
juiste schoenen mee. Heb je geen racket geef dit dan gelijk door dan regelen wij een leen racket die je die dag kan gebruiken.
Tennis is een sport waarbij 1 tegen 1 of 2 tegen 2 met een racket en bal wordt gespeeld.
De puntentelling is als volgt:
Het eerste punt levert 15 punten op, daarna 30, 40 en dan ‘game’ (de gewonnen game). Als het echter in een game 40-40 staat,
is het ‘deuce’ (gelijke stand). wij spelen nu een winnend punt, als je nu een punt maakt win je de game.
Per game wisselt de servicebeurt. Als een speler 6 games heeft gewonnen is hij/zij de winnaar. Echter als er een stand van
5-5 ontstaat is diegene die de volgende game wint de winnaar.

1.
2.
3.
4.

Er worden partijen van 15 minuten gespeeld, jongens en meisjes spelen door elkaar (gemengd) dubbels.
Graag een eigen racket meenemen als je dat hebt. Er zijn een beperkt aantal leenrackets aanwezig.
Zaalschoenen zijn verplicht.
Degene met de meeste wedstrijdpunten heeft gewonnen er zijn prijzen in diverse categorieën.

Contact via: heidi@fam-visser.com
Het inschrijfgeld bedraagt € 1,- per deelnemer/deelneemster.

Contactpersoon Annemarie van Maren: activiteiten@tv-top.nl

De inschrijvingen dienen op 18 SEPTEMBER 2018 binnen te zijn bij de consulent sport en bewegen.
Zie tevens de toelichting hoofdstuk 1 t/m 3.

Het inschrijfgeld bedraagt € 1,- per deelnemer/deelneemster.
De inschrijvingen en het inschrijfgeld dienen op 18 SEPTEMBER 2018 binnen te zijn bij de consulent sport en bewegen.
Zie tevens de toelichting hoofdstuk 1 t/m 3.
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HET 999 SPEL (MINUTE TO WIN IT)

November 2018

Basis onderwijs

Week

Datum

Vereniging/organisatie

Locatie

Activiteit

Datum:
Locatie:
Tijd:
Organisatie:

46

dinsdag 13 november

gemeente Papendrecht

gemeentehuis

Uiterlijke inleverdatum

Vrijdag 26 oktober 2018
Sportcentrum Papendrecht
13.00 - 16.00 uur
Sport BSO Stichting Wasko

inschrijvingen
schoolsporttoernooien
kerstvakantie
maand november

Deelname
•

Hattrick Sport

Sportcentrum
Papendrecht

Kaboutersport

Voor de groepen 3 / 4 / 5.

Waaraan kan je denken?
•
•
•
•

De zalen liggen vol met kleine spelletjes die je 1 tegen 1 speelt.
Ieder heeft zijn/haar eigen scorekaart.
Bij ieder gespeeld spel is er 1 de winnaar en 1 de verliezer.
De winnaar wordt steeds beloond met een extra gooi beurt met de dobbelsteen.

Wat wordt er aangeboden?
•
•
•

Het is een soort speeltuin idee.
Uiteindelijke doel om zo dicht mogelijk bij 999 op je scorekaart te komen.
Veel variatie in de spelletjes.
(Van sjoelen tot air-hockey en van bowlen tot blikgooien en dit allemaal in de zaal!)

Er hoeft niet als team ingeschreven te worden, daarnaast ook geen begeleiding nodig.

Contact via: m.koppelaar@wasko.nl
Het inschrijfgeld bedraagt € 1,- per deelnemer.
De inschrijvingen dienen op 18 SEPTEMBER 2018 binnen te zijn bij de consulent sport en bewegen.
Zie tevens de toelichting hoofdstuk 1 t/m 3.
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December 2018
Week

Datum

52/1

24 december 2018

Vereniging/organisatie

Locatie

OMGEKEERD HOCKEY TOERNOOI
Activiteit

Basis onderwijs

Kerstvakantie

Datum:
Locatie:
Tijd:
Organisatie:

t/m 4 januari 2019
52

maandag

Wasko

Sportcentrum
Papendrecht

omgekeerd hockey toernooi

Hattrick Sport

Sportcentrum

Kaboutersport

24 december
maand december

Papendrecht

Sport & spelactiviteit:

Maandag 24 december 2018
Sportcentrum Papendrecht
13.00 - 16.00 uur
Sport BSO Stichting Wasko

Deelname
•
•

Groepen 5 t/m 8
Er wordt gespeeld in 2 categorieën/poules
1.
Poule 1: Groep 5 en 6
2.
Poule 2: Groep 7 en 8

Waaraan kan je denken?
•
•
•

Een hockey toernooi in poules.
De winnende en verliezende poules spelen tegen elkaar.
Scoren waarbij het goaltje achterste voren staat.

Een team bestaat uit 4 (max 6) spelers. (wedstrijden worden 4 tegen 4 gespeeld)
Per team inschrijven en per team een begeleider aanwezig.

Kerstvakantie

*

24

SPORT- EN BEWEEGKALENDER 2018 - 2019

Contact via: m.koppelaar@wasko.nl
Het inschrijfgeld bedraagt € 1,- per deelnemer.
De inschrijvingen dienen op 13 NOVEMBER 2018 aangeleverd te zijn bij de sportconsulent.
Zie tevens de toelichting hoofdstuk 1 t/m 3.

KIJK OOK EENS OP DE WEBSITE WWW.PAPENDRECHT.NL/SPORTSTIMULERING

25

Januari 2019
Week

Datum

52/1

24 december 2018

Vereniging/organisatie

SCHOOLZAALVOETBALTOERNOOI
Locatie

Activiteit

Basis onderwijs

Kerstvakantie

Datum:
		
		
Locatie:
Tijd:
Organisatie:

t/m 4 januari 2019
1

woensdag 2 januari

v.v. Drechtstreek

1

donderdag 3 januari

v.v. Drechtstreek

1

vrijdag 4 januari

v.v. Drechtstreek

Sportcentrum

Schoolzaalvoetbaltoernooi

Papendrecht
Sportcentrum

Schoolzaalvoetbaltoernooi

Woensdag 2 januari 2019		
Donderdag 3 januari 2019
Vrijdag 4 januari 2019
Sportcentrum Papendrecht
08.30 - 18.00 uur
Voetbalvereniging Drechtstreek

Papendrecht
Sportcentrum

Schoolzaalvoetbaltoernooi

Papendrecht
2

8 januari t/m

gemeente Papendrecht

op de basisscholen

10 januari

Sportcursusboekjes en
posters Kies voor hart en
sport naar basisscholen en
sportclubs

4

maandag 21 januari

gemeente Papendrecht

op de basisscholen

Uiterlijke inschrijfdatum
voor leerlingen Kies voor
hart en sport

4

dinsdag 22 januari

gemeente Papendrecht

gemeentehuis

Uiterlijke inleverdatum
inschrijvingen schoolsporttoernooien voorjaarsvakantie

5

dinsdag 29 januari

gemeente Papendrecht

op de basisscholen

Inschrijvingen Kies voor hart
en sport worden opgehaald
van de basisscholen

Er zal in de volgende groepen worden gespeeld:
1. woensdag: groep 3 en 4*;
2. donderdag: groep 5 en 6*;
3. vrijdag: groep 7 en 8*.
Een zaalvoetbalteam groep 3 en 4 bestaat uit 6 spelers of speelsters, namelijk 5 veldspelers en een keeper, plus een aantal
wisselspelers/wisselspeelsters.
Voor de overige groepen bestaat een zaalvoetbalteam uit 5 spelers of speelsters, namelijk 4 veldspelers en een keeper, plus
een aantal wisselspelers/wisselspeelsters.
* In principe spelen de groepen 3 en 4 op de eerste dag, groep 5 en 6 de tweede dag en de groepen 7 en 8 op de laatste dag.

Dit kan echter wijzigen, indien er bijvoorbeeld van een groep veel inschrijvingen zijn.
Contact via: regina.roelofsen@upcmail.nl
Het inschrijfgeld bedraagt € 6,- per team.
De inschrijvingen dienen op 13 NOVEMBER 2018 aangeleverd te zijn bij de consulent sport en bewegen.
Zie tevens de toelichting hoofdstuk 1 t/m 3.

Kerstvakantie

*
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Februari 2019
Week

Datum

Vereniging/organisatie

5

donderdag 1 februari

gemeente Papendrecht

7

woensdag 13 februari

Stichting Sportgala

8

maandag 18 februari

gemeente Papendrecht

8

woensdag 20 februari

ZV de Geul

Locatie

KABOUTERSPORT VOORJAAR 2019
Activiteit
Indeling
Kies voor hart en sport

Theater De Willem

Sportgala

Papendrecht

9

Kies bevestigingsbrieven
naar scholen en presentielijsten en certificaten naar
sportaanbieders
Sportcentrum

Schoolzwemkampioen-

Papendrecht

schappen

25 februari 2019

Voorjaarsvakantie

t/m 1 maart 2019
9

dinsdag 26 februari

Rowic Papendrecht

Sportcentrum

Schoolbasketbaltoernooi

Papendrecht
9

woensdag 27 februari

Badmintonclub Phoenix ‘17

Sportcentrum

Schoolbadmintontoernooi

Papendrecht
9

donderdag
28 februari

TOP

Sportpark Oostpolder

Tennis Stuff-in

9

maand februari

Stichting Hattrick

basisscholen

Flyer Kaboutersport voor
groep 1 en 2 wordt op de
basisscholen afgeleverd

Voorjaarsvakantie
=)
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SCHOOLZWEMKAMPIOENSCHAPPEN

Inschrijfformulier woensdagmiddag 20 FEBRUARI 2019
Deelname
• Alle deelnemers dienen minimaal in het bezit te zijn van zwemdiploma A.
• Per team mogen er maximaal 3 zwemmers een startvergunning van de KNZB hebben.
• 	Lever bij voorkeur complete teams in, overige inschrijvingen worden indien mogelijk door de organisatie samengevoegd met
die van andere scholen voor deelname aan de estafettes.

Deelname is kosteloos, er is dus geen inschrijfgeld verschuldigd.
Mail dit formulier uiterlijk 31 JANUARI 2019 naar szk@zvdegeul.nl

Naam Team

: ……………………………………………………….……………………………………………………….……………………….

Basisschool

: ……………………………………………………….

Contactpersoon : ……………………………………………….

E-mailadres

: ……………………………………………………….

Telefoonnummer : ………………………………………………

Begeleider

: ……………………………………………………….……………………………………………………….……………………….

Teamleden * Streep door wat niet van toepassing is.
Onderbouw
1. Naam
Groep
2. Naam
Groep

: ……………………………………………………….……………………………………………………….……………………….
: ……………………………………………………….

Jongen / Meisje *

Lid van KNZB?

Ja / Nee *

: ……………………………………………………….……………………………………………………….……………………….
: ……………………………………………………….

Jongen / Meisje *

Lid van KNZB?

Ja / Nee *

Middenbouw
3. Naam
Groep
4. Naam
Groep

: ……………………………………………………….……………………………………………………….……………………….
: ……………………………………………………….

Jongen / Meisje *

Lid van KNZB?

Ja / Nee *

: ……………………………………………………….……………………………………………………….……………………….
: ……………………………………………………….

Jongen / Meisje *

Lid van KNZB?

Ja / Nee *

Bovenbouw
5. Naam
Groep
6. Naam
Groep

30
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: ……………………………………………………….……………………………………………………….……………………….
: ……………………………………………………….

Jongen / Meisje *

Lid van KNZB?

Ja / Nee *

: ……………………………………………………….……………………………………………………….……………………….
: ……………………………………………………….

Jongen / Meisje *

Lid van KNZB?

Ja / Nee *
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SCHOOLBASKETBALTOERNOOI

SCHOOLBADMINTONTOERNOOI

Basis onderwijs

Basis onderwijs

Datum:
Locatie:
Tijd:
Organisatie:

Datum:
Locatie:
Tijd:
Organisatie:

Dinsdag 26 februari 2019
Sportcentrum Papendrecht
09.00 – 16.00 uur
Basketbalvereniging Rowic Papendrecht i.s.m. de sportconsulent

Woensdagochtend 27 februari 2019
Sportcentrum Papendrecht
09.00 - 12.00 uur
Badmintonclub Phoenix ‘17

Deelname
Het schoolbasketbaltoernooi wordt verdeeld in poules voor de groepen 3 / 4, 5 / 6, en 7 / 8, waarbij er in principe
een ochtendprogramma voor groep 3 / 4 en 5 / 6 is.

Deelname
De inschrijving geldt voor jongens en meisjes van de groepen 5 tot en met 8.

Het middagprogramma is voor de groepen 7 / 8. Dit kan echter wijzigen als er voor een groep veel inschrijvingen zijn.

Regels bij deelname:
• Er worden partijen van 15 minuten gespeeld, jongens en meisjes spelen door elkaar (gemengd) dubbels.
• Graag een eigen racket meenemen als je dat hebt. Er zijn een beperkt aantal leenrackets aanwezig.
• Zaalschoenen zijn verplicht.
• Degene met de meeste wedstrijdpunten heeft gewonnen er zijn prijzen in diverse categorieën.

We spelen met gemengde teams (jongens en meisjes), zoals in de echte basketbalcompetitie.
Een team bestaat uit minimaal 5 en maximaal 8 spelers.

Contactpersoon Rowic Papendrecht: Ger den Boer
E-mail:
boergj@telfort.nl / papendrecht@rowic.nl
Telefoon: (078) 615 7276
Mobiel:
06 38 30 51 61
Let op: Het inschrijfgeld bedraagt € 8,- per team.

Contact via: heidi@fam-visser.com
Het inschrijfgeld bedraagt € 1,- per deelnemer/deelneemster.
De inschrijvingen dienen op 22 JANUARI 2019 binnen te zijn bij de consulent sport en bewegen.
Zie tevens de toelichting hoofdstuk 1 t/m 3.

De inschrijvingen dienen op 22 JANUARI 2019 binnen te zijn bij de sportconsulent.
Zie tevens de toelichting hoofdstuk 1 t/m 3.
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TENNISACTIVITEIT

Maart 2019

Basis onderwijs (jongens en meisjes)

Week

Datum

Datum:
Locatie:
Tijd:
Organisatie:

9

25 februari 2019

Donderdag 28 februari 2019
Sportpark Oostpolder bij TOP
10.00 – 13.30 uur
TOP

De laatste donderdag van bijna iedere vakantie is er bij TV TOP een stuff-in voor alle jeugd van Papendrecht. Deze dag begint
om 10 uur met een warming up en daarna starten we korte wedstrijden. Rond 12 uur gaan we lunchen met elkaar, en in
de middag spelen we tot 13.30 uur verder met de wedstrijden. Iedereen wordt op sterkte ingedeeld dus ook als je geen ervaring
heb met tennis maar gewoon een gezellige dag wilt hebben ben je welkom.
Er is op de dag zelf altijd begeleiding, en als het slecht weer is kunnen we de binnenbanen gebruiken. Neem dan (ook) de
juiste schoenen mee. Heb je geen racket geef dit dan gelijk door dan regelen wij een leen racket die je die dag kan gebruiken.

Vereniging/organisatie

Locatie

Activiteit
Voorjaarsvakantie

t/m 1 maart 2019
10

woensdag 6 maart

gemeente Papendrecht

Cruyff Court Oostkil

Cruyff Courts

11 t/m 16

maandag 11 maart
t/m zaterdag 20 april

sportverenigingen

sportverenigingen

Kies voor hart en sport

12

dinsdag 19 maart

gemeente Papendrecht

gemeentehuis

Uiterste inleverdatum

Kampioenen 6 vs 6
bij de sportverenigingen
inschrijvingen schoolsporttoernooien in mei en juni
maand maart

Stichting Hattrick

Sportcentrum

Kaboutersport

Papendrecht

Tennis is een sport waarbij 1 tegen 1 of 2 tegen 2 met een racket en bal wordt gespeeld.
De puntentelling is als volgt:
Het eerste punt levert 15 punten op, daarna 30, 40 en dan ‘game’ (de gewonnen game). Als het echter in een game 40-40
staat, is het ‘deuce’ (gelijke stand). wij spelen nu een winnend punt, als je nu een punt maakt win je de game.
Per game wisselt de servicebeurt. Als een speler 6 games heeft gewonnen is hij/zij de winnaar. Echter als er een stand van
5-5 ontstaat is diegene die de volgende game wint de winnaar.

Contactpersoon Annemarie van Maren: activiteiten@tv-top.nl
Het inschrijfgeld bedraagt € 1,- per deelnemer/deelneemster.
De inschrijvingen en het inschrijfgeld dienen op 22 JANUARI 2019 binnen te zijn bij de consulent sport en bewegen.
Zie tevens de toelichting hoofdstuk 1 t/m 3.

Voorjaarsvakantie
=)
34

SPORT- EN BEWEEGKALENDER 2018 - 2019

KIJK OOK EENS OP DE WEBSITE WWW.PAPENDRECHT.NL/SPORTSTIMULERING

35

CRUYFF COURTS 6 VS 6
SCHOOLSTRAATVOETBALTOERNOOI

Inschrijfformulier woensdag 6 MAART 2019
Meisjesteam (inschrijven met meerdere teams: graag!)

Informatie
Cruyff Courts 6 vs 6 (hét schoolstraatvoetbaltoernooi) voor jongens en meisjes uit groep
7 en 8 van het reguliere basisonderwijs.

Naam teamleden (minimaal 6) en reserves
1. ………………………………………………………. (

jaar) (groep

)

2. ………………………………………………………. (

jaar) (groep

)

3. ………………………………………………………. (

jaar) (groep

)

4. ………………………………………………………. (

jaar) (groep

)

Deelname is gratis.

5. ………………………………………………………. (

jaar) (groep

)

De inschrijvingen dienen 22 JANUARI 2019 binnen te zijn bij de Cruyff Foundation Coach Alinda Korteland.
E-mail: alinda_korteland_22@hotmail.com
Telefoon: 		06 16 03 15 65

6. ………………………………………………………. (

jaar) (groep

)

7. ………………………………………………………. (

jaar) (groep

)

De inschrijvingen worden via de consulent sport en bewegen aan de Cruyff Foundation Coach doorgegeven:
H. van Dam, afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling.

8. ………………………………………………………. (

jaar) (groep

)

9. ………………………………………………………. (

jaar) (groep

)

Datum:
Locatie:
Tijd:
Organisatie:

Woensdagmiddag 6 maart 2019
Johan Cruyff Court Papendrecht. Dit veldje ligt aan de Oostkil te Papendrecht.
13.00 - 17.00 uur
Cruyff Court Coach i.s.m. de sportconsulent

Naam basisschool			

: ………………………………………………………. Locatie: …………………………………………

Telefoon				: ……………………………………………………….
E-mail school			

: ……………………………………………………….

Naam leid(st)er (min. leeftijd 21 jaar)

: ……………………………………………………….

Correspondentie adres		

: ……………………………………………………….

Postcode/Woonplaats			: ……………………………………………………….
Telefonisch te bereiken via nummer

: ……………………………………………………….

E-mail contactpersoon		

: ……………………………………………………….

Dit formulier inleveren/opsturen voor 22 JANUARI 2019 bij de consulent sport en bewegen gemeente Papendrecht,
afd. M.O. Markt 22, 3351 PB Papendrecht.
Correspondentie: alinda_korteland_22@hotmail.com
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April 2019

Inschrijfformulier woensdag 6 MAART 2019

Week

Datum

Vereniging/organisatie

Locatie

Activiteit

Jongensteam (inschrijven met meerdere teams: graag!)

11 t/m 16

11 maart t/m 20 april

sportverenigingen

sportverenigingen

Kies voor hart en sport

Naam teamleden (minimaal 6) en reserves

16

19 april 2019 t/m

1. ………………………………………………………. (

jaar) (groep

)

17

2. ………………………………………………………. (

jaar) (groep

)

17

dinsdag 23 april

Wasko

3. ………………………………………………………. (

jaar) (groep

)

17

donderdag 25 april

v.v. Papendrecht

4. ………………………………………………………. (

jaar) (groep

)

17

donderdag 25 april

Top

5. ………………………………………………………. (

jaar) (groep

)

17

zaterdag 27 april

Koningsdag

18

29 april 2019 t/m

Meivakantie

bij de sportverenigingen
Paasvakantie

22 april 2019
23 april 2019 t/m

Verlengde meivakantie

26 april 2019

6. ………………………………………………………. (

jaar) (groep

)

7. ………………………………………………………. (

jaar) (groep

)

8. ………………………………………………………. (

jaar) (groep

)

9. ………………………………………………………. (

jaar) (groep

)

Naam basisschool			

Sportcentrum

Sport & spelactiviteit:

Papendrecht

Koningsspelen

Sportpark Slobbengors

Veldvoetbaltoernooi

Sportpark Oostpolder

Tennis Stuff-in

3 mei 2019
maand april

Stichting Hattrick

Sportcentrum

Kaboutersport

Papendrecht

: ………………………………………………………. Locatie: …………………………………………

Telefoon				: ……………………………………………………….
E-mail school			

: ……………………………………………………….

Naam leid(st)er (min. leeftijd 21 jaar)

: ……………………………………………………….

Correspondentie adres		

: ……………………………………………………….

Paas- en
meivakantie
=)

Postcode/Woonplaats			: ……………………………………………………….
Telefonisch te bereiken via nummer

: ……………………………………………………….

E-mail contactpersoon		

: ……………………………………………………….

Dit formulier inleveren/opsturen voor 22 JANUARI 2019 bij de consulent sport en bewegen gemeente Papendrecht,
afd. M.O. Markt 22, 3351 PB Papendrecht.
Correspondentie: alinda_korteland_22@hotmail.com
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KONINGSSPELEN

TENNISACTIVITEIT

Basis onderwijs

Basis onderwijs (jongens en meisjes)

Datum:
Locatie:
Tijd:		
Organisatie:

Datum:
Locatie:
Tijd:
Organisatie:

Dinsdag 23 april 2019
Sportcentrum Papendrecht
13.00 - 17.00 uur
Sport BSO Stichting Wasko

Deelname
•

Groepen 3 t/m 6

Donderdag 25 april 2019
Sportpark Oostpolder bij TOP
10.00 – 13.30 uur
TOP

De laatste donderdag van bijna iedere vakantie is er bij TV TOP een stuff-in voor alle jeugd van Papendrecht. Deze dag begint
om 10 uur met een warming up en daarna starten we korte wedstrijden. Rond 12 uur gaan we lunchen met elkaar, en in
de middag spelen we tot 13.30 uur verder met de wedstrijden. Iedereen wordt op sterkte ingedeeld dus ook als je geen ervaring
heb met tennis maar gewoon een gezellige dag wilt hebben ben je welkom.

Waaraan kan je denken?
•
•
•
•
•
•
•
•

Sporten wordt gecombineerd met je kennis
Meedoen is belangrijker dan winnen
(deze dag staat volkomen in het teken van de omgang met elkaar > plezier met zijn allen)
Er zal geen winnaar/winnend team zijn
Volkomen oranje aankleding
Ieder team heeft zijn eigen kenmerk(naam) en is hiermee ook herkenbaar
Elk spel/activiteit heeft zo zijn eigen koningskenmerk naam
Klein presentje voor ieder die deelneemt
Konings certificaat voor ieder die deelneemt

Er is op de dag zelf altijd begeleiding, en als het slecht weer is kunnen we de binnenbanen gebruiken. Neem dan (ook) de
juiste schoenen mee. Heb je geen racket geef dit dan gelijk door dan regelen wij een leen racket die je die dag kan gebruiken.
Tennis is een sport waarbij 1 tegen 1 of 2 tegen 2 met een racket en bal wordt gespeeld.
De puntentelling is als volgt:
Het eerste punt levert 15 punten op, daarna 30, 40 en dan ‘game’ (de gewonnen game). Als het echter in een game 40-40 staat,
is het ‘deuce’ (gelijke stand). wij spelen nu een winnend punt, als je nu een punt maakt win je de game.
Per game wisselt de servicebeurt. Als een speler 6 games heeft gewonnen is hij/zij de winnaar. Echter als er een stand van
5-5 ontstaat is diegene die de volgende game wint de winnaar.

Wat wordt er aangeboden?
De uiteindelijke spellen/activiteiten blijven een verassing tot op de dag zelf, hieronder alvast om je een klein beeld te geven.
Contactpersoon Annemarie van Maren: activiteiten@tv-top.nl
•
•
•
•
•
•

Algemene konings openingsdans
Snelheidsspelen (estafette vormen)
Kennisspelen (test je koningskennis door middel van vragen te beantwoorden)
Mikken (voetballen, werpen)
Wendbaarheid
EEN GROOT SPEKTAKEL!

Het inschrijfgeld bedraagt € 1,- per deelnemer/deelneemster.
De inschrijvingen en het inschrijfgeld dienen op 19 MAART 2019 binnen te zijn bij de consulent sport en bewegen.
Zie tevens de toelichting hoofdstuk 1 t/m 3.

Een team bestaat uit 6 spelers of speelsters. Per team inschrijven en per team een begeleider aanwezig!

Contact via: m.koppelaar@wasko.nl
Het inschrijfgeld bedraagt € 1,- per deelnemer.
De inschrijvingen en het inschrijfgeld dienen op 19 MAART 2019 binnen te zijn bij de consulent sport en bewegen.
Zie tevens de toelichting hoofdstuk 1 t/m 3.
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SCHOOLVELDVOETBALTOERNOOI

Mei 2019

Basis onderwijs

Week

Datum

Datum:
Locatie:
Organisatie:

18

29 april 2019 t/m

Donderdag 25 april 2019
Sportpark “Slobbengors”
Schoolvoetbalcommissie v.v. Papendrecht onder auspiciën van de KNVB, district Zuid 1.

Vereniging/organisatie

Locatie

Activiteit
Meivakantie

3 mei 2019
18

donderdag 2 mei

TOP

Sportpark Oostpolder

Tennis Stuff-in

19

maandag 6 mei

gemeente Papendrecht

Op de basisscholen:

Evaluatieformulieren

Deelname

zorg voor een weeg-

Kies voor hart en sport

Elke school ontvangt ruim voor aanvang van het toernooi alle benodigde informatie van de schoolvoetbalcommissie,
waar ook de inschrijfformulieren weer naar toe moeten worden geretourneerd.

schaal en een meetlat

worden verstuurd naar

In afwijking tot andere schoolsporttoernooien, dienen inschrijvingen voor het schoolvoetbaltoernooi NIET
ingeleverd te worden bij de consulent sport en bewegen.

scholen en sportaanbieders
20

woensdag 15 mei

PKC

Sportpark Oostpolder

Schoolkorfbaltoernooi

21

maandag 20 mei t/m
donderdag 23 mei

Speeltuinvereniging

Start en finish

Avondvierdaagse

de Zonnebloem

in speeltuin
de Zonnebloem

22
Contact via: a.sterrenburg4@upcmail.nl

30 mei 2019 en

Hemelvaartvakantie

31 mei 2019
22

vrijdag 31 mei

AV Passaat

Sportpark Oostpolder

Schoolatletiekwedstrijden

maand mei

Stichting Hattrick

Sportcentrum

Kaboutersport

Papendrecht

=)
Meivakantie
Hemelvaart
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TENNISACTIVITEIT

SCHOOLKORFBALTOERNOOI

Basis onderwijs (jongens en meisjes)

Basis onderwijs

Datum:
Locatie:
Tijd:		
Organisatie:

Datum:
Locatie:
Tijd:
Organisatie:

Donderdag 2 mei 2019
Sportpark Oostpolder bij TOP
10.00 – 13.30 uur
TOP

De laatste donderdag van bijna iedere vakantie is er bij TV TOP een stuff-in voor alle jeugd van Papendrecht. Deze dag begint
om 10 uur met een warming up en daarna starten we korte wedstrijden. Rond 12 uur gaan we lunchen met elkaar, en in
de middag spelen we tot 13.30 uur verder met de wedstrijden. Iedereen wordt op sterkte ingedeeld dus ook als je geen ervaring
heb met tennis maar gewoon een gezellige dag wilt hebben ben je welkom.

Woensdag 15 mei 2019
PKC terrein, Sportpark Oostpolder
13.30 uur
Korfbalvereniging PKC

Deelname
Er kan worden ingeschreven met teams uit de groepen 3 / 4, 5 / 6 en 7 / 8. De teams moeten zijn samengesteld uit
minimaal vier spelers en maximaal zes spelers waarvan minimaal één meisje.

Er is op de dag zelf altijd begeleiding, en als het slecht weer is kunnen we de binnenbanen gebruiken. Neem dan (ook) de
juiste schoenen mee. Heb je geen racket geef dit dan gelijk door dan regelen wij een leen racket die je die dag kan gebruiken.
Contact via: bas.boer@upcmail.nl
Tennis is een sport waarbij 1 tegen 1 of 2 tegen 2 met een racket en bal wordt gespeeld.
De puntentelling is als volgt:
Het eerste punt levert 15 punten op, daarna 30, 40 en dan ‘game’ (de gewonnen game). Als het echter in een game 40-40 staat,
is het ‘deuce’ (gelijke stand). wij spelen nu een winnend punt, als je nu een punt maakt win je de game.
Per game wisselt de servicebeurt. Als een speler 6 games heeft gewonnen is hij/zij de winnaar. Echter als er een stand van
5-5 ontstaat is diegene die de volgende game wint de winnaar.

Het inschrijfgeld bedraagt € 5,- per team.
De inschrijvingen dienen op 19 MAART 2019 binnen te zijn bij de sportconsulent.
Zie tevens de toelichting hoofdstuk 1 t/m 3.

Contactpersoon Annemarie van Maren: activiteiten@tv-top.nl
Het inschrijfgeld bedraagt € 1,- per deelnemer/deelneemster.
De inschrijvingen en het inschrijfgeld dienen op 19 MAART 2019 binnen te zijn bij de consulent sport en bewegen.
Zie tevens de toelichting hoofdstuk 1 t/m 3.
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SCHOOLATLETIEKWEDSTRIJDEN

Juni 2019

Basis onderwijs

Week

Datum

Vereniging/organisatie

Locatie

Activiteit

Datum:
Locatie:
Tijd:		
Organisatie:

22

zaterdag 1 juni

Stichting

door Papendrecht e.o.

66e Wielerronde van

23

woensdag 5 juni en

PTC

Vrijdag 31 mei 2019
AV Passaat Sportpark Oostpolder
09.30 - 17.00 uur
Atletiekvereniging Passaat

Wielercomité Papendrecht
vrijdag 7 juni
23

•

•

Meerkamp, met de volgende onderdelen:
• sprint;
• verspringen;
• 1 werpnummer: balwerpen of kogelstoten;
• 1 km. (groep 3 en 4 lopen 600 meter)
De uitslag wordt berekend op basis van het Atletiekunie-puntenreglement.

•

Elke deelnemer/deelneemster ontvangt een diploma met de aantekening van de geleverde prestaties.

•

De definitieve tijdsindeling staat in de brief die de scholen t.z.t. voor hun deelnemers krijgen.
We verzoeken u dringend om alleen die tijdsindeling aan de kinderen door te geven!

3 juni t/m 6 juni

Papendrecht
Sportpark

Schooltennis

Slobbengors
gemeente Papendrecht

Papieren evaluatieformulieren Kies voor hart
en sport worden bij de
scholen opgehaald

24

zaterdag 8 juni t/m

Pinkstervakantie

maandag 10 juni
26

maandag 24 t/m
donderdag 27 juni

ZV De Geul

Sportcentrum

Zwem4daagse

Papendrecht

Groeps- en tijdsindeling (globaal):
09.30 - 13.30 uur voor de groepen 3, 4 en 5;
14.00 uur prijsuitreiking.
14.30 - 16.30 uur voor de groepen 6, 7 en 8;
17.00 uur prijsuitreiking.

AV Passaat vraagt per school één begeleider voor het afhalen van de startnummers voor aanvang van de wedstrijd.
Tijdens de wedstrijd worden de kinderen door jeugdatleten van de vereniging begeleid.

Contact via: inschrijven@avpassaat.nl
Het inschrijfgeld bedraagt € 1,- per deelnemer/deelneemster.
De inschrijvingen dienen op 19 MAART 2019 binnen te zijn bij de sportconsulent.
Zie tevens de toelichting hoofdstuk 1 t/m 3.
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SCHOOLTENNIS

DE ZWEM4DAAGSE 2019

Basis onderwijs

Van maandag 24 JUNI t/m donderdag 27 JUNI 2019 organiseert zwemvereniging De Geul in samenwerking met
sportcentrum Papendrecht weer de nationale zwemvierdaagse.

Datum:
Locatie:
Tijd:
Organisatie:

Woensdag 5 juni en vrijdag 7 juni 2019
Sportpark Slobbengors Industrieweg 1a
’s Middags na schooltijd
Tennisvereniging PTC

Deelname

Leerlingen groepen 1 tot en met 8 kunnen na inschrijving meedoen met balvaardigheid en tennisclinics.
Maak kennis met tennis!

Onderstaande strookje invullen en inleveren met inschrijfgeld vóór 24 MEI 2019 op school.
De school levert het uiterlijk 31 MEI 2019 in bij organisatie zwemvierdaagse: Eline Molle, Heidezoom 21 Papendrecht.
(Voor vragen: zwem4daagse-papendrecht@outlook.com)
De inschrijfkosten zijn € 5,50 per persoon.

Inschrijfformulier schooltennis woensdag 5 JUNI en vrijdag 7 JUNI 2019
School

: ………………………………………………………. 		

Groep

: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

(omcirkel je groep)

Leeftijd

: ……………… jaar

			

Voor 14 JUNI 2019 worden de deelnemerskaarten door de Geul op school afgeleverd.
Deelnemers zijn in het bezit van (minstens) zwemdiploma A.

1. Naam

: ……………………………………………………….

Geboortedatum

: ………………………………………………

Groep

: ……………………………………………………….

School/Locatie

: ………………………………………………

jongen/meisje
Ik doe voor de …………… keer mee aan de zwemvierdaagse

Voor- en achternaam : ……………………………………………………….
E-mail

: ……………………………………………………….

Telefoon

2. Naam

: ……………………………………………………….

Geboortedatum

: ………………………………………………

: ……………………………………………………….		

Groep

: ……………………………………………………….

School/Locatie

: ………………………………………………

Lid van

: PTC / TOP / ANDERE TENNISVERENIGING / GEEN

Ik doe voor de …………… keer mee aan de zwemvierdaagse		

Speelsterkte

: 9 / 8 / 7 / 6 / 5 (omcirkel jouw speelsterkte)

Tenniservaring

: ……………… jaar

Andere sporten

: ……………………………………………………….

3. Naam

: ……………………………………………………….

Geboortedatum

: ………………………………………………

Groep

: ……………………………………………………….

School/Locatie

: ………………………………………………

Ik doe voor de …………… keer mee aan de zwemvierdaagse

4. Naam

: ……………………………………………………….

Geboortedatum

: ………………………………………………

Groep

: ……………………………………………………….

School/Locatie

: ………………………………………………

Contact PTC via e-mail: jc@ptc-papendrecht.nl
Kosten deelname € 1,- per persoon.
Ik doe voor de …………… keer mee aan de zwemvierdaagse
De inschrijvingen dienen op 19 MAART 2019 binnen te zijn.
5. Naam

: ……………………………………………………….

Geboortedatum

: ………………………………………………

Groep

: ……………………………………………………….

School/Locatie

: ………………………………………………

Ik doe voor de …………… keer mee aan de zwemvierdaagse

Ik heb €…………… bijgevoegd als inschrijfgeld.
(a.u.b. geld en inschrijfformulier in envelop doen)
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Juli 2019
Week

Datum

30 t/m 35

22 juli 2019 t/m

Vereniging/organisatie

TENNISACTIVITEIT
Locatie

30 augustus 2019
30

donderdag 25 juli

gemeente Papendrecht

Cruyff Court Oostkil

Activiteit

Basis onderwijs (jongens en meisjes)

Zomervakantie basisen voortgezet onderwijs

Datum:
Locatie:
Tijd:
Organisatie:

Zomerspelen: deel 1

Donderdag 29 augustus 2019
Sportpark Oostpolder bij TOP
10.00 – 13.30 uur
TOP

De laatste donderdag van bijna iedere vakantie is er bij TV TOP een stuff-in voor alle jeugd van Papendrecht. Deze dag begint
om 10 uur met een warming up en daarna starten we korte wedstrijden. Rond 12 uur gaan we lunchen met elkaar, en in
de middag spelen we tot 13.30 uur verder met de wedstrijden. Iedereen wordt op sterkte ingedeeld dus ook als je geen ervaring
heb met tennis maar gewoon een gezellige dag wilt hebben ben je welkom.
Er is op de dag zelf altijd begeleiding, en als het slecht weer is kunnen we de binnenbanen gebruiken. Neem dan (ook) de
juiste schoenen mee. Heb je geen racket geef dit dan gelijk door dan regelen wij een leen racket die je die dag kan gebruiken.

Augustus 2019
Week

Datum

30 t/m 35

22 juli 2019 t/m

Vereniging/organisatie

Locatie

Zomervakantie basisen voortgezet onderwijs

30 augustus 2019
35

donderdag

Activiteit

Tennis is een sport waarbij 1 tegen 1 of 2 tegen 2 met een racket en bal wordt gespeeld.
De puntentelling is als volgt:
Het eerste punt levert 15 punten op, daarna 30, 40 en dan ‘game’ (de gewonnen game). Als het echter in een game 40-40 staat,
is het ‘deuce’ (gelijke stand). wij spelen nu een winnend punt, als je nu een punt maakt win je de game.
Per game wisselt de servicebeurt. Als een speler 6 games heeft gewonnen is hij/zij de winnaar. Echter als er een stand van
5-5 ontstaat is diegene die de volgende game wint de winnaar.

gemeente Papendrecht

Cruyff Court Oostkil

Zomerspelen; deel 2

TOP

Sportpark Oostpolder

Tennis stuff-in

Contactpersoon Annemarie van Maren: activiteiten@tv-top.nl

v.v. Papendrecht

Sportpark

Westfalia-VV Papendrecht

Het inschrijfgeld bedraagt € 1,- per deelnemer/deelneemster. Te betalen bij TOP.

Slobbengors

Voetbaldagen (t/m 13 jaar)

29 augustus
35

donderdag
29 augustus
maand augustus

Zomervakantie
=)
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5

COLOFON
Uitgave
Gemeente Papendrecht
Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling
Projectleider sport en bewegen Heidy van Dam
Markt 22, 3351 PB Papendrecht
Postbus 11, 3350 AA Papendrecht
Telefoon: (078) 770 62 94

Vormgeving en opmaak
Impuls., Sliedrecht
www.impulsontwerpt.nl

Papendrecht, april 2018

Gemeente Papendrecht
Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling
Projectleider sport en bewegen Heidy van Dam
Markt 22, 3351 PB Papendrecht
Postbus 11, 3350 AA Papendrecht
Telefoon: (078) 770 62 94
www.papendrecht.nl/sportstimulering

