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VOOR AANMELDEN EN INFO
WWW.SCHOOLSPORTCOMMISSIELEIDEN.NL

Scholen kunnen een account aanmaken voor het 
aanmelden voor de toernooien.  
Leerlingen kunnen een account aanmaken voor 
het aanmelden voor de kennismakingscursussen en 
betalen met iDEAL.  
Meer vragen: Joke Augustinus 5163805 
en Yvonne Kamerling 5163802 of mail naar: 
schoolsportcommissie@leiden.nl
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VOORWOORD 2014 - 2015

Inmiddels liggen het WK voetbal in Brazilië en het WK Hockey voor mannen en vrouwen achter ons. De Olympische 

Winterspelen lijken al lang geleden. Welk kind heeft niet de successen van de schaatsers, de kopbal van Robin van 

Persie en de strafballen van Maartje Paumen gezien. 

De behaalde successen zullen kinderen ertoe bewegen om zelf eens een sport te gaan beoefenen. Niet alleen voetbal 

en hockey zullen dit gaan voelen, ook alle andere sporten zullen hiervan een graantje meepikken.

Wat boffen de kinderen dan in Leiden. Geen enkele gemeente biedt deze laagdrempelige mogelijkheid tot deelname 

aan 86 kennismakingscursussen ‑al 36 jaar‑ en aan onze 23 toernooien ‑al 67 jaar‑ lang.

U geeft ze toch ook weer die kans? 

Chapeau, ………uiteraard een oranje gekleurde!

Met vriendelijke sportgroet,

Anita Blangé

Voorzitter Gemeentelijke Schoolsportcommissie Leiden
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Gemeentelijke Schoolcommissie Leiden

ALGEMENE INFORMATIE

De Schoolsportcommissie heeft tot taak het organiseren, 

coördineren en stimuleren van de schoolsport in de 

ruimste zin van het woord. De commissie stelt zich ten 

doel schoolsportactiviteiten te verzorgen uitsluitend voor 

scholieren in Leiden en omgeving. Zij beschouwt door 

haar georganiseerde wedstrijden niet als voorronden van 

eventuele landelijke kampioenschappen en dergelijke. 

Haar samenstelling is:

Anita Blangé (voorzitter), 

Joke Smitlaan 35, 2253 PA Voorschoten.

telefoon 5790198, 06‑24588430; 

e‑mail: abla@davinci‑leiden.nl

Karel Caron (secretaris), 

Ommedijk 69, 2353 GM Leiderdorp, 

telefoon 5018192, mobiel 06‑22803145,  

e‑mail: ka.caron@ziggo.nl

Joke Augustinus (penningmeester en bureausecretaris), 

Sportbedrijf

Leiden, Smaragdlaan 99, 2332 JP Leiden,  

telefoon 5163805, fax: 5163821, 

e‑mail: J. Augustinus@sportbedrijfleiden.nl.

huisadres Westerhout 37, 2211 TM Noordwijkerhout,

telefoon 0252‑375176, mobiel 06‑51523215.

Jan van den Burgh (d.b.‑lid), 

Hortensiadal 6, 2317 HC Leiden,

telefoon 5216145, e‑mail: jansusannevdburgh@hetnet.nl

Paul van Ark

Mozartstraat 155, 2324 XT Leiden, 

telefoon 06‑28776885, 

e‑mail: paul_van_ark@hotmail.com

Frits Bosman

Jan Steenlaan 47, 2251 JE Voorschoten,

telefoon 06‑52286441,

e‑mail: frits_bosman@hotmail.com

Arjen van Duijn

Molenplein 2, 2223 GZ Katwijk, 

telefoon 06‑18194126, 

e‑mail: arjenvanduijn@hotmail.com

Matthijs Feenstra

Truus Wijsmullerpad 9, 2331 GR Leiden,

telefoon 06‑22167881

e‑mail: m.feenstra@libertasleiden.nl

Myra Gobets

Havikshorst 121, 2317 AM Leiden, 

telefoon 8882870, 06‑28404165; 

e‑mail: gobetsm@hotmail.com 

Martijn van Goeverden

Snoeklaan 30, 2215 XG Voorhout, 

telefoon 06‑12751121

e‑mail: m.vangoeverden@gymnasiumleiden.nl

Dick den Hollander

Cormorantwerf 9, 2317 EB Leiden,

telefoon 5212708, 06‑33088567 

e‑mail: ddhollander@detweemaster.com

Benjamin Hoogervorst

Akeleilaan 63, 2343 VV Oegstgeest,

telefoon 06‑48971926

e‑mail: waariswally@hotmail.com

Ed Immink

Jan Pallachstraat 34, 2332 ZC Leiden,

telefoon 071‑5311898, 06‑30922327

e‑mail:ed.immink@casema.nl

Jan Willem van der Kaaij

Apollolaan 552, 2324 CH Leiden,

telefoon 5722667, 06‑45746740

e‑mail: kaaij94@zonnet.nl
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Edwin de Keijzer

Kerkstraat 44, 2223 AK Katwijk aan de Rijn,

telefoon 4021878, 06‑20229470

e‑mail: keijzertjes@online.nl / ekei@davinci‑leiden.nl

Norman Kuyper

Korenmolen 153, 2406 KE Alphen aan den Rijn,

telefoon 0172‑497323, 06‑40127204; 

e‑mail: norman.kuyper@northgo‑college.nl

Bert van der Mark

Hoofdstraat 201/203, 2351 AG Leiderdorp,

telefoon 5134639, 06‑22080026

e‑mail: bertvandermark@online.nl

Fred van Nieuwkerk

Elzenlaan 14, 2231 XE Rijnsburg,

telefoon 4032042, 06‑53936985

e‑mail: f.vannieuwkerk@adelbert.nl

IBAN ING: NL23INGB000057.26.82  

t.n.v. Gemeentelijke Schoolsportcommissie Leiden

E.H.B.O.afd. Leiden, secretariaat Vera Halvemaan, 

Bosdreef 38, 2352 BC Leiderdorp

tel.: 5218598; 06‑18982184

e‑mail: dienstverlening@ehbo‑leiden.net 

Rode Kruis: Cor Kiers

Apollolaan 16, 2324 BR Leiden

tel.: 071‑5313705; 06‑51158841

e‑mail: ckiers@rodekruis.nl

Vakantieregeling Openbaar Onderwijs 
schooljaar 2014-2015

Leidens Ontzet  vrijdag 3 oktober 2014

Herfstvakantie zaterdag 18 oktober tot en met zondag 26 oktober 2014

Kerstvakantie zaterdag 20 december 2014 tot en met zondag 4 januari 2015

Voorjaarsvakantie zaterdag 21 februari tot en met zondag 1 maart 2015

Pasen vrijdag 3 april 2015 tot en met maandag 6 april 2015

Koningsdag maandag 27 april 2015

Meivakantie 

Ba.O/S.O. zaterdag 2 mei 2015 tot en met zondag 17 mei 2015

Meivakantie 

V.O. zaterdag 2 mei 2015 tot en met zondag 10 mei 2015

Hemelvaart  

V.O. donderdag 14 en vrijdag 15 mei 2015

Pinksteren maandag 25 mei 2015

Zomervakantie zaterdag 11 juli tot en met zondag 23 augustus 2015
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TOERNOOIEN

Gemeentelijke Schoolsportcommissie Leiden
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TOERNOOI INFORMATIE

1. Welke scholen?
 De volgende scholen kunnen zich opgeven voor 

toernooien:

a. Scholen voor het basis en speciaal onderwijs  

te Leiden.

b. Dagscholen voor voortgezet onderwijs te Leiden, 

Leiderdorp, Oegstgeest en Voorschoten. Voorts 

kunnen scholen deelnemen uit de wat verdere 

omgeving van Leiden, voor zover in de eigen regio 

geen toernooien georganiseerd worden. 

c. Het voortgezet speciaal onderwijs en de 9e groepen 

van de Vrije scholen moeten in principe meedoen 

aan toernooien van het voortgezet onderwijs. In 

geval van twijfel kan men contact opnemen met  

het betreffende inschrijfadres.

d. Wij vragen uw aandacht voor het feit, dat ook 

dependances van de scholen met een eigen  

team kunnen deelnemen aan de toernooien  

en competities. Alle informatie over  

de schoolsportactiviteiten wordt tevens aan  

de dependances verzonden.

De scholen ontvangen aan het begin van het schooljaar 

een e‑mail van ons, waarmee de school een account  

kan aanmaken in www.schoolsportcommissieleiden.nl 

om zich vervolgens DIGITAAL aan te kunnen melden 

voor onze toernooien.

2. Gemengde teams.
 Het spelen met gemengde teams (jongens en 

meisjes) is toegestaan. Wanneer hiervoor geen 

aparte afdeling is, dient bij de jongens te worden 

ingeschreven.

3. Begeleiding van de teams/deelnemers.
 Men is VERPLICHT zorg te dragen voor 

BEGELEIDING van de deelnemende teams of spelers. 

Het verdient de aanbeveling per team één 

begeleider aan te wijzen, die verantwoordelijk is 

voor het team! Tevens dienen de begeleiders erop 

toe te zien, dat de aanwezige “niet deelnemende” 

leerlingen van hun school, zich op een sportieve 

wijze gedragen en dus een positieve bijdrage 

leveren aan het toernooi.

4. Vandalisme
 Jammer genoeg zijn bij enkele toernooien vormen 

van agressief handelen waargenomen bij zowel 

leerlingen, als ouders/begeleiders. Dit kunnen we 

als Schoolsportcommissie niet tolereren en passende 

maatregelen zullen worden genomen. Te denken 

valt aan uitsluiting e.d.

 Naast agressief handelen neemt ook vandalisme 

hand over hand toe.

 De school waarvoor een leerling of team uitkomt die 

zich daaraan schuldig maakt, wordt aansprakelijk 

gesteld voor de schade. Verder kan de Commissie 

besluiten (bijv. bij herhaling) de school uit te sluiten 

van deelname aan andere toernooien.

 

5.  Belangrijke bepalingen met betrekking 
tot de organisatie.

• Het komt helaas wel eens voor dat een school niet 

komt opdagen met de ingeschreven ploegen. Wij 

verwachten dan in ieder geval dat men (tijdig) kennis 

geeft van de verhindering.

• Wij verzoeken u de ploegen tijdig en compleet aan 

de start te laten verschijnen.

• Een voorwaarde is dat wordt deelgenomen in het 

daarvoor geëigende sporttenue en uitsluitend met de 

daartoe gerechtigde spelers.

• Wij vragen u erop toe te zien dat de kleed en 

douche ruimten in ordelijke staat worden achtergelaten.

6. Hoe kan men inschrijven? 
 Men kan uitsluitend inschrijven door middel van  

het inschrijfformulier. De inschrijfformulieren zijn 

niet in dit jaarboekje opgenomen. 

 Deze formulieren zijn te vinden op  

www.schoolsportcommissieleiden.nl ; daarna  

de button: overzicht aanbod en dan klikken op 
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schoolsporttoernooien, hier komt u na de info 

onderaan bij de bij de inschrijfdatum een linkje 

tegen naar het inschrijfformulier en vervolgens  

een link voor de betaling

7. En nog belangrijker OP TIJD inschrijven !
 Het is wellicht niet overbodig de scholen er nog 

eens op te wijzen dat men zich houdt aan de 

inschrijfdatum. Mocht dat een keer niet mogelijk 

zijn, neem dan contact op met het betreffende 

inschrijf adres. Inschrijvingen die te laat zijn 

binnengekomen, kunnen terzijde worden gelegd.

N.B.:  De commissie behoudt zich het recht voor, om 

een beperking op te leggen ten aanzien van het 

aantal deelnemers en/of teams per school, indien 

en voor zover de organisatie van het betreffende 

toernooi dit wenselijk acht.

7. Betaling inschrijfgeld.
 Er worden uitsluitend inschrijvingen geaccepteerd, 

indien het inschrijfgeld vóór de sluitingsdatum is 

betaald. Het inschrijfgeld moet worden voldaan 

door middel van overschrijving naar het genoemde 

ING‑nummer of bankrekeningnummer. 

8.  Inschrijvingsbepalingen  
en wedstrijdreglementen.

 Teams en begeleiders zijn gehouden aan de 

verschillende bepalingen voor elk toernooi. Bij 

gebleken nalatigheid kan een team van deelname 

daaraan worden uitgesloten. Een en ander is ter 

beoordeling van de wedstrijdleiding.

9. Algehele uitsluiting.
 Scholen die zich meermalen schuldig maken aan 

nalatigheid met betrekking tot het gestelde in 3 tot 

en met 8 kunnen voor één of meer toernooien 

worden uitgesloten. Een en ander ter beoordeling 

van de Schoolsportcommissie.

10. Medische keuring.
 Naar onze mening ligt de verantwoordelijkheid voor 

de gezondheid bij de sportbeoefenaar zelf of bij de 

ouders. Wie gezond is en regelmatig aan sport doet, 

behoeft ons inziens geen keuring te ondergaan. In 

geval van twijfel adviseren wij contact op te nemen 

met de huisarts, de schoolarts of een Sport Medisch 

Adviescentrum.

11. Ongevallenverzekering.
 Voor een ongevallenverzekering dienen de ouders al 

dan niet via de school zorg te dragen, voor zover zij 

dit nodig achten.

12. Vermissingen e.d.
 De Schoolsportcommissie is niet aansprakelijk voor 

eventuele vermissing, ontvreemding of beschadiging 

van/aan eigendommen van deelnemers.

13. Bijzonderheden.
 De Gemeentelijke Schoolsportcommissie behoudt 

zich het recht voor om in bijzondere gevallen van 

bovenstaande bepalingen af te wijken.

14. Nadere inlichtingen.
 Voor nadere informatie inzake de toernooien kan 

men zich wenden tot het vermelde inschrijfadres.

Gemeentelijke Schoolsportcommissie Leiden
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Overzicht toernooien ten behoeve van het basis en speciaal onderwijs
nr. datum toernooi inschrijfdatum

 1. 24 september slagbal  september

 2. 07 november veldloop 15 oktober

 3. 26 november hardrijden op de schaats 01 november

 4. 22 december minibasketbal 05 december

 5. 14 januari schaken 20 december

 6. 28 januari tafeltennis 10 januari

 7. 04 februari dammen 15 januari

 8. 04 maart zwemmen 10 februari

9. 01 april voetbal jongens 01 maart

10. 08 april voetbal meisjes 01 maart

11. 22 april korfbal 25 maart

12. 27 mei atletiek  10 mei

13. 17 juni handbal 25 mei

Overzicht toernooien en competities ten behoeve van het voortgezet (speciaal) onderwijs
14. 07 november  veldloop 15 oktober

15. 14 november tafeltennis 15 september

16. 26 november zaalvoetbal 2e, 3e klas en B.B. 30 oktober

17. 21 januari basketbal brugklassen 20 december

18. 13 februari basketbal B.B. ge‑ en ongeoefend 25 januari

19. 13 maart badminton 20 februari

20. 14 april volleybal 20 maart

21. 20 mei korfbal 01 mei

22. 22 mei basketbal 2e, 3e klas ge‑ en ongeoefend 01 mei 

23. 2 juni voetbal brugklas 13 mei

Verder kunnen scholen actief deelnemen aan andere SPORT EVENEMENTEN zoals:

KIDSRUN :

Weekend 16 / 17 mei 2015

AVOND 4 DAAGSE (Professorenwijk)

dinsdag 2 tot en met vrijdag 5 juni 2015

IJSBAAN KORENBEURS:

van zaterdag 6 december 2014 tot en  

met zondag 4 januari 2015

KONINGSSPELEN:

donderdag 23 en vrijdag 24 april 2015

8 Agenda Schoolsportcommissie 2014-2015



Gemeentelijke Schoolcommissie Leiden

1. SLAGBALTOERNOOI

BASISONDERWIJS
Datum: woensdagmiddag 24 september 2014.

Aanvang: 13.15 uur. 

Prijsuitreiking:  ± 18.00 uur.

Plaats:  sportvelden L.R.C. D.I.O.K, 

Smaragdlaan 101 (Morskwartier).

Men kan als volgt inschrijven:

• per team, bestaande uit 12 spelers, t.w.: 6 jongens 

en 6 meisjes.

Scholen mogen met maximaal 2 teams deelnemen.

Inschrijfgeld:   € 8,00 per team, direct bij de 

inschrijving te voldoen door middel 

van overschrijving naar onderstaand 

ING‑nummer. 

Deze formulieren zijn te vinden op  

www.schoolsportcommissieleiden.nl ;  

daarna de button: overzicht aanbod en dan klikken  

op schoolsporttoernooien, hier komt u na de info 

onderaan bij de bij de inschrijfdatum een linkje tegen 

naar het inschrijfformulier en vervolgens een link voor  

de betaling.

Inschrijven voor 12 september 2014

Zie tevens de toelichting bij de toernooi informatie.

Namens de commissie:

Dick den Hollander,

Cormorantwerf 9,

2317 EB Leiden.

Telefoon: 0715212708 (thuis)

Telefoon  071‑5210975 (school)

Mobiel:  06‑33088567

Bankrekeningnr: NL41ABNA049.01.79.525

E‑mail:  ddhollander@detweemaster.com

SPELREGELS SLAGBAL

Er wordt gespeeld volgens de algemeen geldende 

spelregels met inachtneming van de volgende punten:

1. Elk team bestaat uit 12 spelers, 6 meisjes en 6 

jongens, die om de beurt slaan (j-m-j-m).

2. Tijdens een wedstrijd moet elk team een vaste 

volgorde van spelers hebben. Een goede slagman 

mag dus in de slotfase van een wedstrijd niet eerder 

aan de beurt komen.

3. De eerstgenoemde partij begint met de slagbeurt.

4. Er wordt gespeeld op een veld met zes honken.

5. Er is één brander, die tijdens het spel gewisseld mag 

worden. Een hulpbrander is toegestaan. De brander 

rolt na het branden de bal tot de slaglijn.

6. Iedere speler mag per slagbeurt drie keer slaan. Als 

ook de derde slag fout of mis is, is deze speler uit.

7. De slagplank moet na de slag worden neergelegd 

binnen de lijnen van het slagperk. Zo niet, dan is de 

slagman uit.

8. Aan ieder honk mogen meerdere spelers staan. Het 

honk moet met de hand vastgehouden worden. Als 

een speler het honk loslaat, moet hij of zij lopen 

naar het volgende honk.

9. Er moet buiten de honken om gelopen worden, 

anders is de loper uit.

10. Iemand die een vangbal slaat is uit; ook als de bal 

buiten de lijnen gevangen wordt. Na een vangbal 

gaat het spel gewoon door. Er mag dus door de 

honklopers gelopen worden.

11. Een vangbal via een andere speler geldt ook  

als vangbal.

12. Elke loper die bij het branden niet bij een honk staat 

is uit.

13. Elke speler die binnenkomt bij het laatste honk krijgt 

1 punt. Een run levert 2 punten op. Het laatste honk 

moet worden vastgehouden, tot de scheidsrechter 

het teken geeft dat deze speler terug naar zijn of 

haar plaats kan.

14. Iedere speler die uit is moet terug naar zijn of haar 

vaste plaats.

15. De volgende slagman mag pas na het branden in 

het slagperk komen.

Gemeentelijke Schoolsportcommissie Leiden
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16. Een wedstrijd duurt 20 minuten. Er wordt gewisseld 

na elke 5 minuten. Elk team krijgt per wedstrijd dus 

twee slagbeurten en is twee keer veldpartij.

17. Bij tijdrekken van de veldpartij, dit ter beoordeling 

van de scheidsrechter, krijgt de slagpartij er 1 punt 

bij.

18. Bij fout aangooien van de veldpartij naar de brander, 

waarbij de bal het veld uit gaat en vanwege sloot, 

heg, o.i.d. niet meer terug komt, mogen alle 

veldspelers binnenkomen. Daarna wordt de tweede 

bal in het spel gebracht.

Voor de scheidsrechter: 

 * fluit 1 x bij branden,

 * fluit 2 x bij foutslag,

 * niet fluiten bij vangbal.

2. VELDLOOP

BASISONDERWIJS
Datum: vrijdag 7 november 2014.

Aanvang: 15.45 uur.

Plaats:   Atletiekbaan Leidse Hout.

Men kan als volgt inschrijven:

• categorie A geboren in 2004 en 2005.

• categorie B geboren in 2003 of eerder.

Afstand: circa 2 km.

• Er mag niet worden gelopen met spikes of schoenen 

met noppen.

• Iedereen die is ingeschreven, dient zich op tijd te 

melden en zijn/haar startnummer op te halen.

• Iedere school moet per 10 deelnemers 1 begeleider 

leveren (docenten en/of ouders). De namen van deze 

begeleiders doorgeven op het inschrijfformulier.

Inschrijfgeld:   € 1,25 per deelnemer, direct bij de 

inschrijving te voldoen door middel 

van overschrijving naar onderstaand 

banknummer.

Teruggave van inschrijfgeld (door afmelding) is niet 

mogelijk!

 

Deze formulieren zijn te vinden op  

www.schoolsportcommissieleiden.nl ;  

daarna de button: overzicht aanbod en dan klikken  

op schoolsporttoernooien, hier komt u na de info 

onderaan bij de bij de inschrijfdatum een linkje tegen 

naar het inschrijfformulier en vervolgens een link voor  

de betaling.

Inschrijven voor 15 oktober 2014

Zie tevens de toelichting bij de toernooi‑informatie.
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Gemeentelijke Schoolcommissie Leiden

Namens de commissie:

Willem Jan van Vliet

Vrijheidslaan 3

2321 JP LEIDEN

Telefoon:  06‑10612734

E‑mail:   wjavanvliet@casema.nl

ING nummer:   NL 23INGB0000572682 

t.n.v. Gemeentelijke 

Schoolsportcommissie Leiden 

o.v.v. Veldloop Ba.O en  

de naam van de school. 

3. HARDRIJDEN OP DE SCHAATS

BASISONDERWIJS
Datum: woensdag 26 november 2014.

Aanvang: 13.00 uur.

Plaats:   IJshal Leiden, Vondellaan, Leiden.

Organisatie: IJssport Vereniging Leiden.

Toelichting:

• Bij dit kampioenschap wordt onderscheid gemaakt 

tussen “geoefend” en “ongeoefend”.

• Alleen kinderen, die zelfstandig kunnen schaatsen 

(dus geen hekjes of begeleiders) kunnen bij 

ongeoefend meedoen.

• Onder “geoefend” wordt verstaan als men lid is 

(geweest) van een ijssportvereniging: hardrijden 

ijshockey, kunstschaatsen en/of shorttrack (zelfs al is 

dat maar kort geweest) of een kennismakings 

schaatscursus via de Gemeente heeft gevolgd in een 

eerder schooljaar. De overigen zijn “ongeoefend”.

• Omdat het aantal “geoefende” schaatsers relatief 

klein is, is hier het aantal categorieën beperkt.

•  Uiteindelijk zijn zodoende 18 categorieën 

geformeerd, te weten:

Leeftijdsgroepen:

• Meisjes groep 3 ongeoefend  

• Jongens groep 3 ongeoefend

• Meisjes groep 4 ongeoefend 

• Jongens groep 4 ongeoefend

• Meisjes groep 5 ongeoefend 

• Jongens groep 5 ongeoefend

• Meisjes groep 6 ongeoefend 

• Jongens groep 6 ongeoefend

• Meisjes groep 7 ongeoefend 

• Jongens groep 7 ongeoefend

• Meisjes groep 8 ongeoefend 

• Jongens groep 8 ongeoefend

• Meisjes groep 3/4 geoefend 

• Jongens groep 3/4 geoefend

• Meisjes groep 5/6 geoefend 

• Jongens groep 5/6 geoefend

• Meisjes groep 7/8 geoefend 

• Jongens groep 7/8 geoefend  

Gemeentelijke Schoolsportcommissie Leiden
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• Individuele prijzen:

• Per groep ontvangen de eerste 3 deelnemers  

een medaille.

• Binnen de categorie geoefende schaatsers krijgt  

de snelste van de kinderen die alleen de schoolsport‑

cursus schaatsen van de gemeente gevolgd hebben 

een aanmoedigingsprijs.

Schoolprijs:

De school die de meeste punten heeft behaald wint de 

schoolprijs, waarbij gerekend wordt dat de gouden 

medaille 6 punten is, de zilveren medaille 3 punten en de 

bronzen medaille 1 punt. Bij een gelijke stand wint de 

school met de meeste gouden medailles.

Programma:

jongens/meisjes groep 3/4 2 x 1 ronde

jongens/meisjes groep 5/6 2 x 1 ronde

jongens/meisjes groep 7/8  1 x 1 ronde en  

1 x 2 ronden

1 ronde op de ijsbaan in Leiden is ± 200 meter.

Toelichting:

• De scholen geven hun deelnemers op in volgorde van 

voorkeur.

• Het aantal kinderen dat per categorie van een school 

uiteindelijk kan meedoen is afhankelijk van het aantal 

inschrijvingen in die categorie van andere scholen. 

Wie uiteindelijk wel/niet mee kunnen doen, ziet men 

op de startlijst.

• Ruim één week voor de wedstrijd wordt de startlijst 

digitaal met de bijbehorende informatie naar de 

scholen gestuurd.

Inschrijfgeld:  € 1,50 per deelnemer, direct bij 

inschrijving te voldoen door middel 

van overschrijving naar onderstaand 

ING‑nummer.

Deze formulieren zijn te vinden op  

www.schoolsportcommissieleiden.nl ; daarna de button: 

overzicht aanbod en dan klikken op schoolsporttoer‑

nooien, hier komt u na de info onderaan bij de bij de 

inschrijfdatum een linkje tegen naar het inschrijfformulier 

en vervolgens een link voor de betaling.

Inschrijven voor 01 november 2014. 

Namens de commissie:

Subcommissie schoolschaatsen

IJ.V.L wedstrijdcommissie

Jinny Bassa

Telefoon:  06‑10822051 

E‑mail:   schoolschaats@hotmail.com

Financieel adres:

Penningmeester IJVL

Hen van den Haak

Van Galenstraat 6

2202 JP Noordwijk

ING:  NL92INGB00052.46.840
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4. MINIBASKETBALTOERNOOI

BASISONDERWIJS
Datum: maandag 22 december 2014.

Aanvang: 9.00 uur.

Plaats:    Sporthal De Cuyl, De Voscuyl 36, 

2341 BJ Oegstgeest

Men kan als volgt inschrijven:

• meisjes geboren in 2002 t/m 2005

• jongens geboren in 2002 t/m 2005

Toelichting spel- en toernooiregels:

• Spelers mogen wisselen, op het moment dat het spel 

dood is, b.v. als de scheidsrechter fluit voor een uitbal 

of een fout.

• Basketbal is een spel waarbij lichamelijk contact niet 

is toegestaan. De spelers moeten hun uiterste best 

doen het contact met de tegenstander te vermijden, 

zowel in de aanval als in de verdediging.

• Een fout wordt bestraft met een inworp aan de zijlijn 

door de andere partij.

• Wordt een fout gemaakt op een doelende speler, 

dan wordt dit bestraft met 1 punt + balbezit aan de 

zijlijn voor de tegenstander.

• Wordt een fout gemaakt op een doelende speler  

en het doelpunt zit, dan wordt een “bonus”  

punt toegekend.

• Andere doelpunten tellen voor 2 punten, we spelen 

niet met de driepuntsregel.

• Er zijn GEEN time‑outs toegestaan.

• 3 Seconden‑regel: deze zal alleen worden toegepast 

op een speler die een voorkeur heeft om ballen af te 

wachten in het 3 seconden gebied.

• 30 Seconden‑regel: alleen als er sprake is van 

tijdrekken.

• Terugspelen op eigen helft is toegestaan.

• In de bovenzalen zijn de muren of obstakels  

(banken, toeschouwers) uit. In de benedenzaal zijn 

de lijnen uit.

• Het uit handen slaan of trekken van de bal  

is verboden!!!

• Het is verplicht om man‑to‑man te verdedigen. 

Zone‑verdedigingen zijn dus verboden!!!

Inschrijfgeld:   € 8,00 per team, direct bij de 

inschrijving te voldoen door middel 

van overschrijving naar onderstaand 

ING‑nummer. 

 

Deze formulieren zijn te vinden op  

www.schoolsportcommissieleiden.nl;  

daarna de button: overzicht aanbod en dan klikken  

op schoolsporttoernooien, hier komt u na de info 

onderaan bij de bij de inschrijfdatum een linkje tegen 

naar het inschrijfformulier en vervolgens een link voor  

de betaling.

Inschrijven voor 5 december 2014

Zie tevens de toelichting bij de toernooi informatie.

Namens de commissie:

Benjamin Hoogervorst,

Akeleilaan 6,

2343 VV Oegstgeest.

Telefoon:  06‑48971926

ING:   NL27INGB0749196882

E‑mail:  waariswally@hotmail.com

Gemeentelijke Schoolsportcommissie Leiden
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5. SCHAAKTOERNOOI

BASISONDERWIJS
Datum: woensdag 14 januari 2015.

Aanvang: 13.30 uur (13.15 uur aanwezig).

Plaats:    Buurthuis “Op Eigen Wieken”, 

Valkenpad 5 (Merenwijk) te Leiden.

Men kan met meerdere teams inschrijven. Een team 

bestaat uit 4 spelers, die de regels van het schaakspel 

dienen te kennen (maar ook als iemand nog nooit 

gehoord heeft van “en passant” slaan of van een 

minorpromotie, kan hij of zij een eind komen!). Ook 

zonder grootmeestersinspé hoeft u niet bang te zijn alles 

te verliezen. 

• Dankzij het Zwitserse systeem spelen de sterkere 

teams tegen elkaar en de zwakkere teams ook. 

• Per team dient er een volwassene als begeleider 

aanwezig te zijn!

• De twee hoogst geëindigde teams van de A‑groep 

zijn gerechtigd mee te doen aan het scholen 

kampioenschap van de Leidse Schaakbond, die dan 

voor de organisatie zorgt. 

• Gelieve op het inschrijfformulier aan te geven of het 

hoogste team van uw school mee wil doen in de 

(kleine) A‑groep of in de (grotere) B‑groep. 

• De spelers krijgen een consumptiebon en een 

herinnering.

Inschrijfgeld:   € 5,75 per team, direct bij de 

inschrijving te voldoen door middel 

van overschrijving naar onderstaand 

ING‑nummer. 

Deze formulieren zijn te vinden op  

www.schoolsportcommissieleiden.nl ;  

daarna de button: overzicht aanbod en dan klikken  

op schoolsporttoernooien, hier komt u na de info 

onderaan bij de bij de inschrijfdatum een linkje tegen 

naar het inschrijfformulier en vervolgens een link voor  

de betaling.

Inschrijven voor 20 december 2014

Zie tevens de toelichting bij de toernooi informatie.

Namens de commissie:

de heer Joop Kooijman

Beekforel 84

2318 MC Leiden

Telefoon: 071‑5211083

ING‑nummer:  NL80INGB0003349251

E‑mail:   JNJ_Kooijman@yahoo.com
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6. TAFELTENNISTOERNOOI

BASISONDERWIJS
Datum: woensdag 28 januari 2015.

Aanvang: 13.30 uur.

Plaats:    Accommodatie van de vereniging 

“Docos tafeltennis” 

Morsweg 201 (rotonde Haagse 

Schouw) te Leiden.

Men kan als volgt inschrijven:

•  meisjes geboren in 2002 tot en met 2007

•  jongens geboren in 2002 tot en met 2007

De deelnemers(sters) zullen op een leuke speelse en 

competitieve manier met de tafeltennissport kennisma‑

ken of worden geconfronteerd.

Het is de bedoeling dat zo veel mogelijk kinderen 

meedoen, ongeacht de sterkte. Er wordt niet om een 

schoolprijs gestreden maar om individuele prijzen.

Het toernooi duurt van 13.30 tot 17.30 uur. 

 

Inschrijfgeld:  € 1,25 per persoon, direct bij de 

inschrijving te voldoen door middel 

van overschrijving naar onderstaand 

ING‑nummer. 

Deze formulieren zijn te vinden op  

www.schoolsportcommissieleiden.nl ;  

daarna de button: overzicht aanbod en dan klikken  

op schoolsporttoernooien, hier komt u na de info 

onderaan bij de bij de inschrijfdatum een linkje tegen 

naar het inschrijfformulier en vervolgens een link voor  

de betaling.

Inschrijven voor 10 januari 2015

Zie tevens de toelichting bij de toernooi informatie.

Namens de commissie:

Sebastiaan Veijgen

Luchtmansplein 31

2332 PR Leiden 

Telefoon: 06‑10499822

ING‑nummer:   NL27INGB00018.39.624  

t.n.v  Docos tafeltennis te Leiden

E‑mail:   sebastiaan@veijgen.nl

Matthijs Feenstra 

Telefoon: 06‑22167881

E‑mail:   m.feenstra@libertasleiden.nl

Gemeentelijke Schoolsportcommissie Leiden
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7. DAMTOERNOOI

BASISONDERWIJS
Datum: woensdagmiddag 4 februari 2015.

Aanvang: 13.30 uur.

Plaats:    aula van het Leonardo College, 

Noachstraat 2 (Z‑W) te Leiden.

Men kan met maximaal twee teams per school 

inschrijven. Een team bestaat uit 4 spelers, afkomstig uit 

de groepen 6, 7 en/of 8.

Vrijwel iedereen kan dammen, maar voor alle zekerheid 

zal aan de deelnemende scholen onmiddellijk na het 

sluiten van de inschrijftermijn de uitleg van een paar 

belangrijke en misschien wat minder bekende regels 

worden toegezonden.

De toernooivorm zal afhangen van het aantal inschrijvin‑

gen. Zo mogelijk zal een halve competitie worden 

gespeeld. Zijn er voor een middagtoernooi te veel 

inschrijvingen, dan wordt volgens het zogenaamde 

“Zwitserse systeem” gespeeld. Bij dit systeem komen in 

de loop van het toernooi steeds ploegen van gelijke 

sterkte tegen elkaar te spelen. Hierdoor hoeft niemand 

van tevoren bang te zijn “toch maar alles te zullen 

verliezen”.

Tijdens het toernooi zullen aan de deelnemers frisdrank 

e.d. worden verstrekt. De daaraan verbonden kosten zijn 

inbegrepen in het inschrijfgeld.

Inschrijfgeld:   € 5,75 per team, direct bij de 

inschrijving te voldoen door middel 

van overschrijving naar onderstaand 

ING‑nummer. 

 

Deze formulieren zijn te vinden op  

www.schoolsportcommissieleiden.nl ;  

daarna de button: overzicht aanbod en dan klikken  

op schoolsporttoernooien, hier komt u na de info 

onderaan bij de bij de inschrijfdatum een linkje tegen 

naar het inschrijfformulier en vervolgens een link voor  

de betaling.

Inschrijven voor 15 januari 2015

Zie tevens de toelichting bij de toernooi informatie.

Namens de commissie:

de heer Jan v.d. Burgh

Hortensiadal 6

2317 HC Leiden.

Telefoon:  0715216145

ING‑nummer:  NK87INGB00017.41.447

E‑mail:   jansusannevdburgh@hetnet.nl
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8. ZWEMWEDSTRIJDEN

BASISONDERWIJS
Datum: woensdag 4 maart 2015.

Aanvang: 13.15 uur.

Plaats:   overdekt zwembad De Zijl.

PROGRAMMA:

 1. 25 meter vrije slag meisjes t/m 10 jaar

 2. 25 meter vrije slag jongens t/m 10 jaar

 3. 50 meter vrije slag meisjes

 4. 50 meter vrije slag jongens

 5. 25 meter schoolslag meisjes t/m 10 jaar

 6. 25 meter schoolslag jongens t/m 10 jaar

 7. 50 meter schoolslag meisjes

 8. 50 meter schoolslag jongens

 9. 4 x 50 meter schoolslag estafette meisjes

10. 4 x 50 meter schoolslag estafette jongens

11. 10 x 25 meter mixed vrije slag estafette

N.B.  Aan de programmanummers 1, 2, 5 en 6 mogen 

uitsluitend leerlingen deelnemen t/m 10 jaar; 

voor de overige nummers geldt geen leeftijds‑

grens. 

Zwemmers(sters) mogen ten hoogste in 3 

nummers uitkomen (inclusief de estafettes). 

Per school mogen op de individuele nummers ten 

hoogste 2 deelnemers(sters) worden ingezet.

Er wordt gezwommen voor 3 klassementen, t.w. voor de 

jongens‑, voor de meisjes‑ èn het totaalklassement (de 

G.J. Philipsenbokaal). Er zullen ook individuele prijzen 

worden uitgereikt.

Inschrijfgeld:  € 5,75 per team, direct bij de 

inschrijving te voldoen door middel 

van overschrijving naar onderstaand 

bankrekeningnummer. 

(N.B. een team wordt gevormd door de meisjes of 

jongensafvaardiging van een school. Het inschrijfgeld 

bedraagt dus maximaal 2 x € 5,75 = € 11,50.

Deze formulieren zijn te vinden op  

www.schoolsportcommissieleiden.nl ;  

daarna de button: overzicht aanbod en dan klikken  

op schoolsporttoernooien, hier komt u na de info 

onderaan bij de bij de inschrijfdatum een linkje tegen 

naar het inschrijfformulier en vervolgens een link voor  

de betaling.

Inschrijven voor 10 februari 2015

Zie tevens de toelichting bij de toernooi informatie.

Namens de commissie:

Myra Gobets

Havikshorst 121

2317 AM Leiden

Telefoon:  071‑8882870 

06‑28404165

BANK‑nummer:  NL02ABNA062.35.65.412

E‑mail:   gobetsm@hotmail.com

Gemeentelijke Schoolsportcommissie Leiden
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9. VELDVOETBALTOERNOOI

BASISONDERWIJS
Datum:  woensdag 1 april 2015 Jongens 

Aanvang: 13.00 uur.

Plaats:    Sportpark: V.V. Leiden, F.C. Rijnland 

(Morskwartier II) en DoCoS 

(Morskwartier I), te Leiden.

Inschrijfgeld:   € 10,00 per (jongens 11‑tal) team, 

direct bij de inschrijving te voldoen 

door middel van overschrijving naar 

onderstaand ING‑nummer. 

10. VELDVOETBALTOERNOOI

BASISONDERWIJS
Datum:  woensdag 8 april 2015 Meisjes

Aanvang: 13.00 uur

Plaats:    sportpark: V.V. Leiden en F.C. Rijnland 

(Morskwartier II) te Leiden.

Inschrijfgeld:  € 7,50 per (meisjes 7‑tal) team, direct 

bij de inschrijving te voldoen door middel van overschrij‑

ving naar onderstaand ING‑nummer.

Deze formulieren zijn te vinden op  

www.schoolsportcommissieleiden.nl ;  

daarna de button: overzicht aanbod en dan klikken  

op schoolsporttoernooien, hier komt u na de info 

onderaan bij de bij de inschrijfdatum een linkje tegen 

naar het inschrijfformulier en vervolgens een link voor  

de betaling.

Inschrijven voor 1 maart 2015

Namens de commissie:

Ed Immink

Jan Pallachstraat 34

2332 ZC LEIDEN

Telefoon:  071‑5311898  

06‑30922327

ING‑nummer:  NL57INGB00022.36.687

E‑mail:  ed.immink@casema.nl
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11. KORFBALTOERNOOI

BASISONDERWIJS
Datum: woensdag 22 april 2015.

Aanvang: 13.00 uur.

Plaats:   sportpark Montgomerystraat.

Er wordt gespeeld in drie afdelingen:

• afdeling 1: leerlingen groep 5 en 6

• afdeling 2: leerlingen groep 7

• afdeling 3: leerlingen groep 8

Toelichting:

Aanvulling uit een lagere groep is altijd toegestaan.

Er mag met een onbeperkt aantal teams worden 

ingeschreven.

Toernooiregels:

1. Korfhoogte voor de groepen 5, 6, 7 en 8 is: 3 meter.

2. Vakwisseling. Er wordt niet na 2 doelpunten van vak 

gewisseld. De spelers blijven gedurende de hele 

wedstrijd in hetzelfde vak staan. 

Na de eerste helft gaan de aanvallers verdedigen en 

de verdedigers aanvallen.

3. Begin en EINDE van de wedstrijd èn het WISSELEN, 

wordt door het wedstrijdsecretariaat CENTRAAL 

aangegeven.

4. Het eerstgenoemde achttal heeft de keuze van 

opstelling en de beginworp.

5. Tijdens een wedstrijd mogen spelers (speelsters) 

worden gewisseld (met medeweten van de 

scheidsrechter). Een vervangen speler mag tijdens 

dezelfde wedstrijd NIET meer ingezet worden.

6. Elke ploeg dient 5 minuten vóór aanvang van de te 

spelen wedstrijd bij het aangewezen speelveld 

aanwezig te zijn. Een ploeg die 2 minuten na het 

beginsignaal NIET staat aangetreden begint met een 

1‑0 achterstand.

Inschrijfgeld:   € 8,00 per team, direct bij de 

inschrijving te voldoen door middel 

van overschrijving naar onderstaand 

banknummer. 

Deze formulieren zijn te vinden op  

www.schoolsportcommissieleiden.nl ;  

daarna de button: overzicht aanbod en dan klikken  

op schoolsporttoernooien, hier komt u na de info 

onderaan bij de bij de inschrijfdatum een linkje tegen 

naar het inschrijfformulier en vervolgens een link voor  

de betaling.

Inschrijven voor 25 maart 2015

Zie tevens de toelichting bij de toernooi informatie.

Namens de commissie:

Jan Willem van der Kaaij

Apollolaan 552

2324 CH Leiden.

Telefoon:   0715722667 

06‑45746740

Banknummer: NL76ABNA0 97.32.75.464

E‑mail:   kaaij94@zonnet.nl

Gemeentelijke Schoolsportcommissie Leiden
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12. ATLETIEKTOERNOOI

BASISONDERWIJS
Datum:  woensdag 27 mei 2015.

Aanvang: 14.00 uur.

Plaats:    Atletiekbaan Leidse Hout.

Meerkamp (5-kamp):

• 60 meter sprint

• kogelstoten

• verspringen

• balwerpen (categorie A) ‑ speerwerpen (categorie B)

• 400 meter

Alle deelnemers aan de meerkamp staan ingeschreven 

voor de vijf onderdelen.

Leeftijdsgroepen:   

• categorie A:  geboren in 2004 of 2005

• categorie B: geboren in 2003 of eerder

Programma:

14.00 uur:  start voor alle onderdelen; 20 minuten 

per onderdeel in een vast roulatiesys‑

teem;

ca. 16.30 uur: einde meerkamp.

Algemeen:

• spikes zijn toegestaan, mits de punten niet langer zijn 

dan 6 mm. Géén schoenen met noppen;

• iedereen die is ingeschreven dient zich op tijd te 

melden. Tevens dient zij/hij zich op de hoogte te 

stellen in welke groep zij/hij is ingedeeld;

• één week van te voren wordt het programma 

verstuurd;

• iedere school moet per 10 deelnemers(sters) 1 jurylid 

leveren, t.w. een docent, ouder enz. De naam(en)  

van het (de) jurylid(leden) moet(en) op het 

inschrijfformulier worden vermeld.

Inschrijfgeld:  € 1,25 per deelnemer, direct bij de 

inschrijving te voldoen door middel 

van overschrijving naar onderstaand 

banknummer. 

Teruggave van inschrijfgeld (door afmeldingen) is niet 

mogelijk!!

Deze formulieren zijn te vinden op  

www.schoolsportcommissieleiden.nl ;  

daarna de button: overzicht aanbod en dan klikken  

op schoolsporttoernooien, hier komt u na de info 

onderaan bij de bij de inschrijfdatum een linkje tegen 

naar het inschrijfformulier en vervolgens een link voor  

de betaling.

Inschrijven voor 10 mei 2015

Zie tevens de toelichting bij de toernooi informatie.

Namens de commissie:

Willem Jan van Vliet

Vrijheidslaan 3

2321 JP LEIDEN

Telefoon: 06‑10612734

ING‑nummer:   NL 23INGB0000572682 

t.n.v. Gemeentelijke 

Schoolsportcommissie Leiden 

o.v.v. Atletiek BaOv en  

de naam van de school.

E‑mail:  wjavanvliet@casema.nl 
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13. HANDBALTOERNOOI

BASISONDERWIJS
Datum: woensdag 17 juni 2015.

Aanvang: 13.30 uur.

Plaats:    Sportpark aan de Montgomerystraat 

te Leiden.

Er zijn 4 afdelingen. 

In de afdelingen I en II wordt gemengd gespeeld, dat wil 

zeggen er moeten minstens 2 jongens of 2 meisjes 

meedoen. In de afdelingen III en IV wordt niet gemengd 

gespeeld.

Afdeling I groep 5 (gemengd)

Afdeling II groep 6 (gemengd)

Afdeling III groep 7 meisjes en groep 7 jongens

Afdeling IV groep 8 meisjes en groep 8 jongens

In het veld staan 6 veldspelers en één keeper. Bovendien 

mag men met maximaal 3 wisselspelers spelen. Voor het 

basisonderwijs spelen we op leinere aangepaste velden 

(basketbalveld met cirkels van 4,5 m.) 

Per afdeling mag met meerdere teams worden 

ingeschreven. Men kan (eventueel) uitkomen in één 

hoger gelegen afdeling dan waar men gezien de groep 

thuishoort. Een speler of speelster mag slechts voor één 

team uitkomen. Elk team dient minimaal één begeleider 

te hebben, die verantwoordelijk is voor het team! Tevens 

dienen de begeleiders erop toe te zien, dat niet 

deelnemende leerlingen van hun school, zich op een 

sportieve wijze gedragen en een positieve bijdrage 

leveren aan het toernooi.

Spelregels:

1. Er wordt gespeeld volgens de regels van het 

Nederlands Handbal Verbond. (N.B. het is verboden 

de bal uit de handen te tikken!)

2. In het veld staan 6 veldspelers en 1 keeper. 

(Gemengd: minimaal 2 meisjes!)

3. De cirkels hebben een straal van 4,5 meter.

4. Eerstgenoemde ploeg heeft de beginworp.

5. Het eindsignaal wordt centraal gegeven en is tevens 

beginsignaal voor de volgende wedstrijd.

6.  Ieder team moet 5 minuten voor het begin van de 

wedstrijd bij het veld zijn.

7. Een team dat niet op tijd aanwezig is, verliest 

reglementair met 5‑0.

Inschrijfgeld:   € 8,00 per team, direct bij de 

inschrijving te voldoen door middel 

van overschrijving naar onderstaand 

ING‑nummer. 

Deze formulieren zijn te vinden op www.schoolsport‑

commissieleiden.nl ; daarna de button: overzicht aanbod 

en dan klikken op schoolsporttoernooien, hier komt u na 

de info onderaan bij de bij de inschrijfdatum een linkje 

tegen naar het inschrijfformulier en vervolgens een link 

voor de betaling

Inschrijven voor 25 mei 2015

Zie tevens de toelichting bij de toernooi informatie.

Namens de commissie:

Paul van Ark

Mozartstraat 155

2324 XT Leiden

Telefoon: 06‑28776885

E‑mail:  paul_van_ark@hotmail.com

ING‑nummer:   NL 23INGB0000572682 

t.n.v. Gemeentelijke 

Schoolsportcommissie Leiden

Matthijs Feenstra

Telefoon: 06‑22167881

E‑mail: m.feenstra@libertasleiden.nl
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14. VELDLOOP

VOORTGEZET ONDERWIJS
Datum: vrijdag 7 november 2014.

Aanvang: 15.15 uur.

Plaats:   Atletiekbaan Leidse Hout.

Men kan als volgt inschrijven:

categorie A Geboren in 2001 en 2000

categorie B  Geboren in 1999 of eerder.

Afstand circa 4 km.

Er mag niet worden gelopen met spikes of schoenen met 

noppen. Iedereen die is ingeschreven, dient zich op tijd 

te melden en zijn/haar startnummer op te halen.

Iedere school moet per 10 deelnemers, 1 begeleider 

leveren, (docenten en/of ouders). De namen van deze 

begeleiders doorgeven op het inschrijfformulier.

Inschrijfgeld: € 1,25 per deelnemer, direct bij de 

inschrijving te voldoen door middel van overschrijving 

naar onderstaand banknummer. 

Deze formulieren zijn te vinden op  

www.schoolsportcommissieleiden.nl ;  

daarna de button: overzicht aanbod en dan klikken  

op schoolsporttoernooien, hier komt u na de info 

onderaan bij de bij de inschrijfdatum een linkje tegen 

naar het inschrijfformulier en vervolgens een link voor  

de betaling.

Inschrijven voor 15 oktober 2014

Zie tevens de toelichting bij de toernooi informatie.

Namens de commissie:

Willem Jan van Vliet

Vrijheidslaan 3

2321 JP LEIDEN

Telefoon: 06‑10612734

ING‑nummer:  NL 23INGB0000572682 

t.n.v. Gemeentelijke 

Schoolsportcommissie Leiden 

o.v.v. Veldloop VO en 

de naam van de school.

E‑mail:  wjavanvliet@casema.nl
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15. TAFELTENNISTOERNOOI

VOORTGEZET ONDERWIJS
Datum:  woensdag 14 november 2014.

Aanvang: 13.00 uur.

Plaats:    accommodatie van de vereniging 

“Docos‑tafeltennis”, Morsweg 201 

(rotonde Haagse Schouw) te Leiden.

Men kan als volgt inschrijven:

• meisjes, geboren 2001 en 2002; 1999 en 2000; 1998 

of eerder.

• jongens, geboren 2001 en 2002; 1999 en 2000; 

1998 of eerder.

De deelnemers(sters) worden ingedeeld in meerkampen, 

zodat men meerdere wedstrijden speelt.

Bij voldoende deelname worden ook één of meer poules 

gemaakt voor geoefenden. Onder “geoefend” wordt 

verstaan dat men lid is van een tafeltennisvereniging of 

dat kortelings is geweest. De rest is nog ongeoefend. 

Het is de bedoeling dat zo veel mogelijk kinderen 

meedoen, ongeacht de sterkte. Er wordt niet om een 

schoolprijs gestreden maar om individuele prijzen.

Inschrijfgeld:   € 1,25 per persoon, direct bij de 

inschrijving te voldoen door middel 

van overschrijving naar onderstaand 

ING‑nummer. 

Deze formulieren zijn te vinden op  

www.schoolsportcommissieleiden.nl ;  

daarna de button: overzicht aanbod en dan klikken  

op schoolsporttoernooien, hier komt u na de info 

onderaan bij de bij de inschrijfdatum een linkje tegen 

naar het inschrijfformulier en vervolgens een link voor  

de betaling.

Inschrijven voor 30 oktober 2014

Zie tevens de toelichting bij de toernooi‑informatie.

Namens de commissie:

Sebastiaan Veijgen

Luchtmansplein 31

2332 PR Leiden.

Telefoon:  06‑10499822

ING‑nummer:   NL27INGB000 18.39.624  

t.n.v. Docos tafeltennis te Leiden 

o.v.v. de naam van de school en de 

locatie

E‑mail:  sebastiaan@veijgen.nl

Gemeentelijke Schoolsportcommissie Leiden
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16. ZAALVOETBALTOERNOOI

VOORTGEZET ONDERWIJS (2e en 3e leerjaar 
en Bovenbouw)

Datum: woensdag 26 november 2014.

Aanvang: 12.30 uur.

Plaats:    Sporthal de Zijl, Paramaribostraat 66 

(Noord) te Leiden.

Bestemd voor:  jongens en meisjes uit de bovenbouw 

van de geboorte jaren 1996 tot en met 

1999 en jongens en meisjes uit het 2e 

en 3e leerjaar geboortejaren 1999 tot 

en met 2001.

Het is een toernooi, met als spelbedoeling dat leerlingen 

van de bovenbouw met aardigheid in voetbal zelfstandig 

toerneren (2e fase V.O.).

Spelers worden namelijk geacht zelf te tellen en te fluiten 

bij de andere wedstrijden uit dezelfde poule (2 per 

wedstrijd van 2 andere als de spelende scholen). Van de 

leraren L.O. wordt verwacht dat zij op de achtergrond 

toezicht houden.

Inschrijving is mogelijk met maximaal 6 teams per 

categorie!

Er wordt gespeeld op een veld met de afmetingen van 

één derde sporthal op kleine doeltjes en wel 4 ‑ 4 met de 

normale zaalvoetbalregels:

• absoluut geen lichamelijk contact, geen ruw 

spelgedrag; hard schieten etc.;

• op het doel schieten mag pas als je over de 

aanvalslijn bent; 

• beide ploegen moeten proberen de bal, als deze in 

de lucht is, zo snel mogelijk op de grond te krijgen/

houden;

• geen enkele speler mag met zijn handen een 

doelpunt zien te voorkomen, ook liggen voor het 

doel is verboden ➜ doelpunt zit;

• over andere vragen wat betreft de regels, kunt u 

bellen met de wedstrijdleiding.

Inschrijfgeld:  € 5,75 per team, direct bij inschrijving 

te voldoen door middel van 

overschrijving naar onderstaand 

banknummer. 

Deze formulieren zijn te vinden op  

www.schoolsportcommissieleiden.nl ;  

daarna de button: overzicht aanbod en dan klikken  

op schoolsporttoernooien, hier komt u na de info 

onderaan bij de bij de inschrijfdatum een linkje tegen 

naar het inschrijfformulier en vervolgens een link voor  

de betaling.

Inschrijven voor 10 november 2014

Zie tevens de toelichting bij de toernooi informatie.

Namens de commissie:

Norman Kuyper

Korenmolen 153

2406 KE Alphen aan den Rijn

Telefoon:  06‑40127204

E‑mail:   norman.kuyper@northgo‑college.nl

Bank:  NL08ABNA048.89.18.634
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17. BASKETBALTOERNOOI

VOORTGEZET ONDERWIJS (Brugklas)
Datum: woensdag 21 januari 2015.

Aanvang: 12.00 uur.

Plaats:    Sporthal de Zijl, Paramaribostraat 66 

(Noord) te Leiden.

Bestemd voor:   jongens en meisjes uit de brugklas c.q. 

eerste brugklasjaar.

We stellen als VOORWAARDE, dat u ons assisteert met 

het “aanleveren” van scheidsrechters. Dus meedoen is 

scheidsrechters leveren. Gezien de te verwachte 

deelname is het maximum aantal teams per sexe: 2. Het 

is verstandig vroeg in te schrijven; Eventueel 3e teams na 

overleg met Bert.

Inschrijfgeld:   € 8,00 per team, direct bij de 

inschrijving te voldoen door middel 

van overschrijving naar onderstaand 

ING‑nummer. Duidelijk aangeven wat 

de naam van de school is en welke 

dependance, divisie of locatie en 

onder vermelding van 

BRUGKLASTOERNOOI.

Deze formulieren zijn te vinden op  

www.schoolsportcommissieleiden.nl ;  

daarna de button: overzicht aanbod en dan klikken  

op schoolsporttoernooien, hier komt u na de info 

onderaan bij de bij de inschrijfdatum een linkje tegen 

naar het inschrijfformulier en vervolgens een link voor  

de betaling.

Inschrijven voor 20 december 2014.

Zie tevens de toelichting bij de toernooi‑informatie.

Namens de commissie:

Bert van der Mark 

2351 AG Leiderdorp

Telefoon:  071‑5134639 

06‑22080026

E‑mail:   bertvandermark@online.nl

ING‑nummer:   NL 23INGB0000572682  

t.n.v. Gemeentelijke 

Schoolsportcommissie Leiden

Gemeentelijke Schoolsportcommissie Leiden
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18. BASKETBALTOERNOOI

VOORTGEZET ONDERWIJS (Bovenbouw) 
Geoefend en ongeoefend.

Datum: vrijdagmiddag 13 februari 2015.

Aanvang: 14.00 uur.

Plaats:    Vijfmeihal, Boshuizerlaan (Z‑W)  

te Leiden.

Bestemd voor:   jongens en meisjes uit de bovenbouw 

vanaf het 4e leerjaar: 

geboortejaren 1999, 1998, 1997 en 

1996.

U kunt inschrijven voor de volgende categorieën:

1. ongeoefend jongens

2. ongeoefend meisjes

Inschrijven in de categorieën 1 en 2 voor leerlingen, die 

niet op basketbal zitten of hebben gezeten.

In deze ongeoefende categorieën 1 en 2 gaan we ervan 

uit dat de collegae zelf fluiten.

3. geoefend jongens

4. geoefend meisjes

Inschrijven in de categorieën 3 en 4 voor leerlingen die 

wel op basketbal zitten of hebben gezeten, eventueel 

aangevuld met “goede” spelsporters.

In deze geoefende categorieën 3 en 4 gaan we ervan uit 

dat de collegae zelf fluiten, wij proberen echter wel om 

bondsscheidsrechters te regelen.

Inschrijfgeld:   € 8,00 per team, direct bij de 

inschrijving te voldoen door middel 

van overschrijving naar onderstaand 

ING‑nummer. 

Duidelijk aangeven wat de naam van de school is en 

welke dependance divisie, vestiging of locatie èn onder 

vermelding van BOVENBOUWTOERNOOI; ongeoefend 

13 februari 2015.

Deze formulieren zijn te vinden op  

www.schoolsportcommissieleiden.nl ;  

daarna de button: overzicht aanbod en dan klikken  

op schoolsporttoernooien, hier komt u na de info 

onderaan bij de bij de inschrijfdatum een linkje tegen 

naar het inschrijfformulier en vervolgens een link voor  

de betaling.

Inschrijven voor 25 januari 2015

Zie tevens de toelichting bij de toernooi informatie.

Namens de commissie:

Bert van der Mark   

Hoofdstraat 201/203  

2351 AG Leiderdorp  

Telefoon:   071‑5134639 

06‑22080026  

E‑mail:   bertvandermark@online.nl

ING‑nummer:  NL 23INGB0000572682 

t.n.v. Gemeentelijke 

Schoolsportcommissie Leiden
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19. BADMINTONTOERNOOI

VOORTGEZET ONDERWIJS
Datum: vrijdag 13 maart 2015.

Aanvang: 12.30 uur.

Plaats:    3 Octoberhal, Smaragdlaan 99  

te Leiden.

Er kan alleen ingeschreven worden met een dubbel. 

Hierbij wordt géén onderscheid gemaakt tussen jongens 

en meisjes, dus zijn er de volgende drie combinaties: J‑J, 

J‑M, M‑M. Diegene die op een badmintonvereniging 

hebben gezeten of zitten, moeten inschrijven bij de 

geoefenden!

 

Zodoende komen we tot de volgende indeling:

1. Geoefend: dubbel vóór 1 maart 2001 geboren;

2. Geoefend: dubbel nà 1 maart 2001 geboren;

3. Ongeoefend: dubbel vóór 1 maart 2001 geboren;

4. Ongeoefend: dubbel nà 1 maart 2001 geboren.

U kunt met maximaal 6 dubbels per categorie 

inschrijven.

Je speelt met het rallypuntensysteem; dit om het zelf 

tellen te vergemakkelijken.

• Puntentelling:

• De partij die een fout maakt, bezorgt de andere partij 

een punt.

Dit kan gebeuren door:

1. de shuttle uit te slaan;

2. de shuttle in het net te slaan;

3. de shuttle mis te slaan;

4. de shuttle aan jouw kant 2 keer te raken.

Daar waar de shuttle op de grond ligt, wordt geserveerd. 

Er wordt altijd om en om geserveerd. De wedstrijden 

worden op tijd gespeeld. Er wordt dus doorgeteld tot het 

eindsignaal. Tijdens het eindsignaal wordt de rally 

uitgespeeld tot het punt valt. Altijd onderhands serveren 

en van achter de servicelijn schuin in het servicevak van 

de tegenstander. Als je nog nooit met dit puntensysteem 

hebt gespeeld kun je dit ook even vragen aan jouw 

gymdocent.

Inschrijfgeld:  € 2,50 per dubbel, direct bij de 

inschrijving te voldoen door middel van overschrijving 

naar onderstaand ING‑nummer. 

 

Deze formulieren zijn te vinden op  

www.schoolsportcommissieleiden.nl ;  

daarna de button: overzicht aanbod en dan klikken  

op schoolsporttoernooien, hier komt u na de info 

onderaan bij de bij de inschrijfdatum een linkje tegen 

naar het inschrijfformulier en vervolgens een link voor  

de betaling.

Inschrijven voor 20 februari 2015

Zie tevens de toelichting bij de toernooi informatie.

Namens de commissie: 

Edwin de Keijzer  

Kerkstraat 44  

2223 AK Katwijk aan de Rijn 

Telefoon:  06‑20229470 

E‑mail:   keijzertjes@online.nl

ING‑nummer: NL29INGB00058.65.961

Gemeentelijke Schoolsportcommissie Leiden
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20. VOLLEYBALTOERNOOI

VOORTGEZET ONDERWIJS
Datum: dinsdag 14 april 2015.

Aanvang: 14.30 uur.

Plaats:    Adelbert College, Deylerweg 163  

te Wassenaar.

Afhankelijk van de deelname zal er zowel bij de jongens, 

meisjes en mixed (min. 2 meisjes) gespeeld worden in de 

volgende klassen:

1e klasse:  “geoefenden” 6 spelers  

(mixed mag ook) groot veld

2e klasse:  “minder geoefenden” 4 spelers 

(mixed mag ook) klein veld

De keuze van de klasse wordt aan het eigen inzicht van 

de betrokken docent(e) overgelaten. Kortom collegae 

geven nivo en leerjaar aan.

Men kan per school inschrijven met maximaal 4 teams. 

Dit is alleen van toepassing bij voldoende deelname, 

anders gaan we loten.

School zorgt voor voldoende begeleiding en collegae 

fluiten zelf bij calamiteiten.

 

Inschrijfgeld:   € 8,00 per team , direct bij de 

inschrijving te voldoen door middel 

van overschrijving naar onderstaand 

ING‑nummer. 

Deze formulieren zijn te vinden op  

www.schoolsportcommissieleiden.nl ;  

daarna de button: overzicht aanbod en dan klikken  

op schoolsporttoernooien, hier komt u na de info 

onderaan bij de bij de inschrijfdatum een linkje tegen 

naar het inschrijfformulier en vervolgens een link voor  

de betaling.

Inschrijven voor 20 maart 2015

Zie tevens de toelichting bij de toernooi informatie.

Namens de commissie:

Fred van Nieuwkerk,

Elzenlaan 14  

2231 XE Rijnsburg.

Telefoon;  071‑4032042 

06‑53936985

E‑mail:   f.vannieuwkerk@adelbert.nl

ING‑nummer:   NL 23INGB0000572682 

t.n.v. Gemeentelijke 

Schoolsportcommissie Leiden

Martijn van Goeverden

Telefoon: 06‑12751121

E‑mail:  m.vangoeverden@gymnasiumleiden.nl
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21. KORFBALTOERNOOI

VOORTGEZET ONDERWIJS
Datum: woensdag 20 mei 2015.

Aanvang: 13.00 uur.

Plaats:    Sporting Trigon, Cronesteijnkade 1 

(Centrum) Leiden of Sportpark Noord, 

Joop Vervoornpad (LCKC Pernix.) 

(De locatie is afhankelijk van het 

aantal deelnemers!)

Het toernooi is bestemd voor:

teams van de brugklas en het tweede leerjaar

van de geboortejaren 2000, 2001 en 2002.

Toelichting:

Er mag met een onbeperkt aantal teams (acht spelers per 

team) worden ingeschreven.

Toernooiregels:

1. De wedstrijden worden gespeeld volgens de officiële 

reglementen van het KNK en de officiële spelregels 

van de IKF, zoals deze in Nederland voor de C‑jeugd 

breedtekorfbal worden toegepast (veldmaat 40x20 

m, korfhoogte 3,50 m en bal nr. 5), tenzij hieronder 

anders is bepaald.

2. De wedstrijdduur bedraagt 2 x 12 minuten zonder 

rust. Er wordt van vak en functie gewisseld om de  

2 doelpunten en na de eerste speelhelft wordt van 

korf (=speelrichting) gewisseld.

3. De ploeg die in het wedstrijdschema als eerste  

wordt genoemd is de thuisploeg. Deze ploeg heeft 

de keuze van de speelrichting en de beginworp in  

de eerste helft. De uitploeg heeft de beginworp in  

de tweede helft.

4. De ploegen spelen in principe met vier meisjes en vier 

jongens. Afwijkingen zijn toegestaan mits de speler, 

die voor de andere sekse speelt, een duidelijk 

afwijkend hesje draagt.

5. Per wedstrijd zijn maximaal twee vervangingen 

zonder toestemming van de scheidsrechter 

toegestaan. Een vervangen speler kan niet terug 

worden gewisseld in dezelfde wedstrijd.

Inschrijfgeld:   € 8,00 per team, direct bij de 

inschrijving te voldoen door middel 

van overschrijving naar onderstaand 

banknummer. 

 

Deze formulieren zijn te vinden op  

www.schoolsportcommissieleiden.nl ;  

daarna de button: overzicht aanbod en dan klikken  

op schoolsporttoernooien, hier komt u na de info 

onderaan bij de bij de inschrijfdatum een linkje tegen 

naar het inschrijfformulier en vervolgens een link voor  

de betaling.

Inschrijven voor 1 mei 2015

Zie tevens de toelichting bij de toernooi informatie.

Namens de commissie:

Ton Tieleman

Annie M.G,. Schmidtlaan 30

2343 BH Oegstgeest.

Telefoon:   071‑3615443 

06‑49844212

E‑mail  a.tieleman@freeler.nl

ING‑nummer:   NL 23INGB0000572682 

t.n.v. Gemeentelijke 

Schoolsportcommissie Leiden
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22. BASKETBALTOERNOOI

VOORTGEZET ONDERWIJS 2e en 3e leerjaar 
Ongeoefend en Geoefend

Datum: vrijdag 22 mei 2015.

Aanvang: 14.00 uur. 

Plaats:    Sporthal de Zijl, Paramaribostraat 66 

(Noord) te Leiden.

Bestemd voor:   jongens en meisjes uit het 2e en 3e 

leerjaar 

geboortejaren: 1999, 2000 en 2001.

U kunt inschrijven voor de volgende categorieën:

1. ongeoefend jongens

2. ongeoefend meisjes

Let op: er is één aanpassing aan de spelregels.

De bal mag onder geen enkele voorwaarde uit handen 

worden gespeeld of geslagen.

Inschrijven in de categorieën 1 en 2 voor leerlingen die 

niet op basketbal zitten of hebben gezeten; een team 

waarin je als club of “oud” clubbasketballer niet mag 

meedoen.

3. geoefend jongens

4. geoefend meisjes

Inschrijven in de categorieën 3 en 4 voor teams die 

bestaan uit clubbasketballers of één of meerdere 

clubbasketballers aangevuld met “goede” spelsporters.

In alle categorieën gaan we ervan uit dat de collegae zelf 

fluiten, eventueel aangevuld met “goede” bovenbouw‑

leerlingen.

Inschrijfgeld:   € 8,00 per team, direct bij de 

inschrijving te voldoen door middel 

van overschrijving naar onderstaand 

ING‑nummer. Duidelijk aangeven wat 

de naam van de school is en welke 

dependance divisie, vestiging of 

locatie èn onder vermelding van 

toernooi 22 mei.

 

Deze formulieren zijn te vinden op  

www.schoolsportcommissieleiden.nl ;  

daarna de button: overzicht aanbod en dan klikken  

op schoolsporttoernooien, hier komt u na de info 

onderaan bij de bij de inschrijfdatum een linkje tegen 

naar het inschrijfformulier en vervolgens een link voor  

de betaling.

Inschrijven voor 1 mei 2015

Zie tevens de toelichting bij de toernooi informatie.

Namens de commissie:

Bert van der Mark   

Hoofdstraat 201/203  

2351 AG Leiderdorp  

Telefoon:   071‑5134639 

06‑22080026  

E‑mail:   bertvandermark@online.nl

ING‑nummer:   NL 23INGB0000572682 

t.n.v. Gemeentelijke 

Schoolsportcommissie Leiden
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23. VOETBALTOERNOOI

VOORTGEZET ONDERWIJS (Brugklas)
Datum: dinsdag 2 juni 2015.

Aanvang: 12.00 uur.

Plaats:    sportpark: V.V. Leiden en F.C. Rijnland 

(Morskwartier II) te Leiden.

Bestemd voor:   jongens en meisjes uit het eerste 

brugklasjaar.  

De jongens spelen elf tegen elf, 

maximaal 16 spelers en 2 keepers.  

De meisjes spelen 7 tegen 7 op  

half veld, maximaal 10 spelers en  

2 keepers.

Algemeen:  Vooralsnog 2 teams per categorie per 

school

Mocht u interesse hebben om met meerdere teams in te 

schrijven, dan kunt u dit op het inschrijfformulier 

aangeven.

We vragen jullie wel een scheidsrechter te leveren per 

categorie waarvoor je inschrijft en jullie moeten die 

namen vooraf invullen op het inschrijfformulier.

Speelduur 25 minuten per wedstrijd.

Inschrijfgeld:  € 10,00 per jongens elftal en  

€ 7,50 per meisjes zevental.  

Bij inschrijving te voldoen door middel 

van overschrijving naar onderstaand 

ING‑nummer. 

Deze formulieren zijn te vinden op  

www.schoolsportcommissieleiden.nl ;  

daarna de button: overzicht aanbod en dan klikken  

op schoolsporttoernooien, hier komt u na de info 

onderaan bij de bij de inschrijfdatum een linkje tegen 

naar het inschrijfformulier en vervolgens een link voor  

de betaling.

Inschrijven voor 13 mei 2015

Zie tevens de toelichting bij de toernooi informatie.

Namens de commissie:

Ed Immink

Jan Pallachstraat 34

2332 ZC LEIDEN

Telefoon:  071‑5311898  

06‑30922327

E‑mail:   ed.immink@casema.nl

ING‑nummer:   NL 23INGB0000572682  

t.n.v. Gemeentelijke  

Schoolsportcommissie Leiden
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Informatie ten behoeve van de cursussen

De Schoolsportcommissie Leiden werkt samen met 

diverse sportaanbieders in de gemeente Leiden. Hierdoor 

kun jij kennismaken met verschillende sporten zonder 

dat je direct lid hoeft te worden. Je kunt op deze manier 

heel veel sporten uitproberen, totdat je de sport vindt 

die bij je past! 

Omdat de sporten met subsidie van de gemeente Leiden 

worden aangeboden, moet je als deelnemer wel aan een 

aantal voorwaarden voldoen.

Voor wie bestemd:
De cursussen zijn bedoeld als een kennismaking met 

diverse sporten.

Ze zijn dus uitsluitend bestemd voor beginners. Als je de 

betreffende tak van sport al beoefent, kun je niet aan die 

cursus meedoen. 

Het volgen van een zelfde cursus voor de tweede keer is 

NIET toegestaan. Indien na afloop van de cursus blijkt, 

dat de cursist(e) verdere belangstelling toont voor zijn/

haar sportkeuze, dan kan de leerling(e) aankloppen bij 

een sportvereniging.

Je mag wel aan meerdere cursussen meedoen.

Welke scholen en leerlingen;
De volgende leerlingen (meisjes en jongens) kunnen 

meedoen:

a. van de basisscholen te Leiden;

b.  van de dagscholen voor voortgezet onderwijs te 

Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Voorschoten;

c.  die in Leiden woonachtig zijn en een school elders 

bezoeken.

Leeftijden: 
Voor elke cursus gelden verschillende geboortejaren. Van 

deze leeftijdsgrenzen wordt niet afgeweken.

Aanmelden: 
Ga naar www.schoolsportcommissieleiden.nl en:

• Maak een account aan (button ‘aanmelden’ rechts 

bovenin).

• Vul jouw gegevens in.

• Je krijgt nu een e‑mail die je moet bevestigen.

• Log in (button ‘direct inloggen’ rechts bovenin de 

pagina).

• Kijk bij ‘Overzicht aanbod’ welke activiteiten er zijn.

• Onderaan in de infopagina kun je je aanmelden.

• Je krijgt nu een e‑mail. Bevestig die om je inschrijving 

definitief te maken.

Uiteraard als je al een account hebt, kun je direct 

inloggen en je aanmelden voor een cursus.

Afmelden: 
Wanneer een cursist nà de sluitingsdatum voor 

aanmelding te kennen geeft niet te willen deelnemen 

aan de cursus, kunnen we helaas het cursusgeld NIET 

meer terugstorten.

 

Inschrijfdata: 
De sluitingsdatum van de aanmelding is afhankelijk van 

de periode, waarin de cursus wordt gehouden. Dat kun 

je bij elke cursus terugvinden

Nader bericht, LET OP want dat is NIEUW: 
Na aanmelding en de i DEAL betaling ontvang je een 

bevestigingsmail, met alle info. BEWAAR deze mail dus 

goed. We sturen nog een korte mail als reminder een 

week voor aanvang van de activiteit.

Bij een aantal cursussen is de deelname helaas beperkt. 

Het is in het algemeen aan te raden om ook voor 

cursussen met een latere inschrijfdatum vroegtijdig in te 

schrijven.

Deskundige leiding: 
De cursussen staan onder deskundige (gediplomeerde) 

leiding. 

Medische keuring: 
Naar onze mening ligt de verantwoordelijkheid voor een 

ieders gezondheid bij de sportbeoefenaar zelf of bij de 

ouders. Wie gezond is en regelmatig aan sport doet, 
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behoeft ons inziens geen keuring te ondergaan. In geval 

van twijfel adviseren wij contact op te nemen met de 

huisarts, een schoolarts of een Sport Medisch 

Adviescentrum.

Ongevallenverzekering: Voor een ongevallenverzekering 

moeten de ouders zelf zorg dragen, voor zover zij dit 

nodig achten.

Vermissingen e.d.: 
De Schoolsportcommissie stelt zich niet aansprakelijk 

voor eventuele vermissingen, ontvreemdingen of 

beschadigingen van/aan eigendommen van de cursisten. 

Leids Minimabeleid: 
Wij maken u erop attent, dat u onder bepaalde 

omstandigheden (uw inkomen mag dan niet meer bedra‑

gen dan 110 % van het sociaal minimum), het cursusgeld 

(of een deel ervan) terug kunt krijgen bij het team Werk, 

Inkomen en Zorg. Voor meer informatie kunt u kijken op 

http://gemeente.leiden.nl/contact-openingstijden/

servicepunt-werk-en-inkomen-minimabeleid. De regeling 

komt erop neer dat u het cursusgeld terugkrijgt tot een 

maximum van € 200,00 per gezinslid.

Nadere informatie: 
Joke Augustinus tel. 071‑5163805 of Yvonne Kamerling 

071‑5163802, Sportbedrijf Leiden, Smaragdlaan 99 

(in de Mors; bij 3‑Octoberhal en C.B.R.), 2332 JP Leiden;  

mail: schoolsportcommissie@leiden.nl en de site: 

www.schoolsportcommissieleiden.nl 
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Overzicht kennismakingscursussen 2014 - 2015

Basisonderwijs Geboortejaren Aantal lessen Aanmelden voor (2e periode)

 1. Skiën 2004 t/m 2008  4 x 1 uur 12 september 2014

 2. Snowboarden 2002 t/m 2006  4 x 1 uur 12 september 2014

 3. Stoei- en tuimeljudo 2008 en 2009 10 x 0,75 uur 20 september 2014

 4. Kinderyoga 2004 t/m 2009  8 x 1 uur 20 september 2014 (20-12)

 5. Streetdance 2003 t/m 2008 10 x 1 uur 20 september 2014

 6. Volleybal 2003 t/m 2007 10 x 1,25 uur 20 september 2014

 7. Tennis 2004 t/m 2008  8 x 1uur 22 september 2014 (20-11)

 8. Musical(dans/acteer)les 2003 t/m 2008 10 x 1 uur 25 september 2014 (01-01)

 9. Rugby 2006 t/m 2008 8 x 1 uur 25 september 2014

10. Schaken 2005 t/m 2008 10 x 1 uur 25 september 2014 (20-12)

11. Tafeltennis 2002 t/m 2005  8 x 1 + 1 x 2 uur 25 september 2014

12. Handbal 2003 t/m 2007 10 x 1 uur 25 september 2014

13. Jeugdcircus 2002 t/m 2006  8 x 1 uur 25 september 2014 (20-12)

14. Bowlen 2002 t/m 2005  8 x 1 uur 01 oktober 2014

15. Waterpolo 2002 t/m 2008 10 x 1 uur 10 oktober 2014

16. Wedstrijdzwemmen 2003 t/m 2007 10 x 1 uur 10 oktober 2014

17. Badminton 2004 t/m 2007  6 x 1,5 uur 10 oktober 2014 (15-1)

18. Kidsdance 2003 t/m 2009  8 x 0,75 uur 10 oktober 2014(15-12)

19. Scouting 2003 t/m 2009  8 x 2 uur 10 oktober 2014 (15-2)

20. Judo en zelfverdediging 2002 t/m 2007 10 x 1 uur 20 oktober 2014

21. Kleutergym 2009 en 2010  8 x 1 uur 25 oktober 2014 (10-1)

22. Kleuterdans 2010 en 2011  8 x 0,5 uur 01 november 2014

23. Kidspower 2002 t/m 2006 10 x 1 uur 20 december 2014

24. Tafeltennis 2006 t/m 2008 10 x 1 uur 25 december 2014

25 Zumbatomic 2002 t/m 2006  8 x 0,75 uur 5 januari 2015

26. Basketbal 2002 t/m 2007 6 x 1,5 uur 10 januari 2015 #

27. Trampolinespringen 2004 t/m 2006  8 x 1 uur 15 februari 2015 #

28. Acrogym 2005 t/m 2008 8 x 1 uur 15 februari 2015 #

29. Rugby 2003 t/m 2005  8 x 1 + 1 x 3 uur 20 februari 2015

30. Beeball 2005 t/m 2008  8 x 1 uur 20 februari 2015

31. Korfbal 2005 t/m 2008  6 x 1,5 + 1 x 2 uur 15 maart 2015

32. Zeilen 2002 t/m 2004  4 x 2  uur 5 maart 2015

33. Bootcamp 2002 t/m 2005  5 x 1 uur 15 maart 2015

34. Cricket 2003 t/m 2006 8 x 1 à 2 uur 25 april 2015

35. Skaten 2005 t/m 2008  5 x 1,25 uur  01 mei 2015

36. Boogschieten 2003 t/m 2006  5 x 1,25 uur 01 mei 2015

37. Waterscouting 2002 t/m 2007  2 x 6 uur     05 mei 2015
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Basis- en voortgezet onderwijs Geboortejaren Aantal lessen Aanmelden voor (2e periode)

38. Skiën 2000 t/m 2003 4 x 1 uur 12 september 2014

39. Golf 2001 t/m 2006 5 x 1 uur 12 september 2014 (15-2)

40. Windsurfen 1997 t/m 2006 1 dag / 4,5 uur 15 september 2014 (10-5)

41. Veldrijden 2001 t/m 2004 4 x 1 + 3 x 1  uur 20 september 2014

42. Shorttrack 2002 t/m 2007 5 x 1   uur    20 september 2014  (25-10)

43. Tieneryoga 1998 t/m 2004 8 x 1  uur 20 september 2014 (20-12)

44. Kunstrijden op de schaats 2001 t/m 2009 10 x 1 uur 20 september 2014

45. IJshockey 2000 t/m 2009 10 x 1 uur 20 september 2014

46. Jiu Jitsu 1998 t/m 2007 10 x 1 uur 20 september 2014

47. Tennis 1999 t/m 2003  8 x 1 uur 25 september 2014

48. Schaatsen op noren 2000 t/m 2007  9 x 1 uur 25 september 2014

49. Capoeira 2000 t/m 2009  8 x 1 uur 01 oktober 2014    

50. Kidscardio 2000 t/m 2004  8 x 0,75  uur 05 oktober 2014 (20-12)

51. Taekwondo 1996 t/m 2006 12 x 1 uur 10 oktober 2014

52. Kung Fu 2002 t/m 2009  8 x 1 uur 10 oktober 2014 (20-12)

53. Kickfit4kids 1998 t/m 2005  6 x 1 uur   10 oktober 2014

54. Kinderkendo 2000 t/m 2007  5 x 1 uur 10 oktober 2014

55. Kickboksen 2000 t/m 2005 10 x 1 uur 15 oktober 2014

56. Aikido 1996 t/m 2007 10 x 1 uur 15 oktober 2014

57. Karate 1996 t/m 2006 10 x 1 uur 20 oktober 2014

58. Badminton 2001 t/m 2004  6 x 1,5 uur 20 november 2014

59. Wandklimmen 1997 t/m 2002  5 x 1  uur 15 december 2014

60. Squash 1996 t/m 2004  4 x 1 uur + mndabb. 20 december 2014

61. Reddend zwemmen 1998 t/m 2007 10 x 40 min. +  0,5 dag 20 december 2014

62. Schermen 2001 t/m 2003 8 x 1 uur 20 december 2014

63. Rots en water 2001 t/m 2008 6 x 1  uur 10 januari 2015 #

64. Snorkelen 1997 t/m 2004 5 x 1  uur 15 januari 2015 (1-3)

65. Roeien 2001 en 2002 8 x 1,5 uur 15 februari 2015

66. Paardrijden 2002 t/m 2006 5 x 1 uur 15 februari 2015 #

67. Trampolinespringen 1996 t/m 2003 8 x 1  uur 15 februari 2015 #

68. Schoonspringen 1996 t/m 2008 5 x 2 uur 15 februari 2015 #

69. Honk- en softbal 1998 t/m 2005 8 x 1  uur 20 februari 2015

70. Atletiek 2001 t/m 2005 8 x 1,5 uur 20 februari 2015

71. American Football 1996 t/m 2006 6 x 1,5 + 1 x 2 uur 25 februari 2015

72. Wielrennen 2000 t/m 2004 4 x 1 + 3 x 1  uur 10 maart 2015

73. Waterskiën 1997 t/m 2003 3 x 1 uur 20 april 2015

74. Kanovaren 1996 t/m 2003 6 x 1,5 uur 01 mei 2015

75. Zeeverkenners 1996 t/m 2004 2 x 8 uur 05 mei 2015
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Voortgezet onderwijs Geboortejaren Aantal lessen Aanmelden voor (2e periode)

76. Snowboarden 1996 t/m 2001  4 x 1 uur 12 september 2014

77. Roeien 5 HAVO / 6 VWO  6 x 1,5  uur 30 september 2014

78. Bowlen 1997 t/m 2002  8 x 1 uur 01 oktober 2014

79. Handboogschieten 1997 t/m 2002  8 x 1 uur    05 oktober 2014 (15-12)

80. Duiken 1997 t/m 2001  3 x 2  uur 15 oktober 2014 (5-11/20-12)

81. Judo en zelfverdedig 1996 t/m 2001 10 x 1 uur 20 oktober 2014

82. Hip Hop Mix 1999 t/m 2002 8 x 0,75 uur 01 november 2014

83. Braziliaanse Jiu Jitsu 1997 t/m 2002 10 x 1  uur 20 december 2014   

84. Fitness 1997 t/m 2001 8 x 1 uur 20 december 2014

85. Bootcamp 1999 t/m 2002 5 x 1 uur 15 maart 2015

86. Beachvolleybal 1996 t/m 2002 8 x 1 uur 20 april 2015

• Het cursusgeld bedraagt voor alle cursussen € 25,00. 

• Alle cursussen staan open voor meisjes en jongens.

• De cursussen met een # hebben verschillende perioden gedurende het hele schooljaar,  

schrijf hiervoor zo snel mogelijk in!

• Tussen haakjes staat de inschrijfdatum van een eventueel 2e periode.
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1. CURSUS SKIEN (VOOR BEGINNERS)

Bestemd voor:   jongens en meisjes geboren in 2004, 

2005, 2006, 2007 en 2008 

(basisonderwijs). Er wordt van deze 

leeftijdsgrenzen niet afgeweken

Aantal lessen: 4 x 1 uur.

Plaats:    Snowworld, Buytenparklaan 3, 2717 

AX Zoetermeer. De cursisten gaan op 

eigen gelegenheid en ei gen kosten 

naar Snowworld.

Cursusdag:  dinsdag van 16.30 – 17.30 uur of van 

17.30 – 18.30 uur.

Periode: 23 september t/m 14 oktober 2014.

De eerste les mag beslist niet gemist worden!!

Benodigdheden:

• ski’s, stokken en schoenen (ter plaatse huren,  

is in cursusgeld inbegrepen)

• sportkleding ‑ trainingspak en wanten/handschoenen 

(zelf voor zor gen).

Korte inhoud van de cursus:

Deze skicursus is bestemd voor die meisjes en jongens 

die nog niet eerder op de “latten” gestaan hebben en 

toch ook eens kennis willen maken met de skisport.

Cursusgeld:  € 25,00 p.p. inclusief huur van ski’s, 

stokken en schoenen.

Inschrijven:  Voor 12 september 2014.

Nader bericht:

LET OP want dat is NIEUW: Na aanmelding en de i DEAL 

betaling ontvang je een bevestigingsmail, met alle info. 

BEWAAR deze mail dus goed. We sturen nog een korte 

mail als reminder een week voor aanvang van de 

activiteit.

2. CURSUS SNOWBOARDEN (VOOR BEGINNERS)

Bestemd voor:   jongens en meisjes geboren in 2002, 

2003, 2004 en 2005 (ba sisonderwijs). 

Er wordt van deze leeftijdsgrenzen 

niet afgeweken.

Aantal lessen: 4 x 1 uur.

Plaats:    Snowworld, Buytenparklaan 30, 2717 

AX Zoetermeer. De cursisten gaan op 

eigen gelegenheid en op ei gen kosten 

naar Snowworld.

Cursusdag:  dinsdag van 16.30 – 17.30 uur of van 

17.30 – 18.30 uur

Periode: 23 september t/m 14 oktober 2014.

De eerste les mag beslist niet gemist worden!!

Benodigdheden:

• snowboard en schoenen (ter plaatse hu ren, is in 

cursus geld inbegrepen)

• sportkleding ‑ trainingspak en wanten/handschoenen 

(zelf voor zor gen).

Korte inhoud van de cursus:

Deze cursus is bestemd voor die meisjes en jongens die 

nog niet eerder op een snowboard hebben gestaan en 

hiervan de beginselen willen leren.

Cursusgeld:  € 25,00 p.p. inclusief huur van 

snowboard en schoenen.

Inschrijven: Voor 12 september 2014. 

Nader bericht:

LET OP want dat is NIEUW: Na aanmelding en de i DEAL 

betaling ontvang je een bevestigingsmail, met alle info. 

BEWAAR deze mail dus goed. We sturen nog een korte 

mail als reminder een week voor aanvang van de 

activiteit. 
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3. CURSUS STOEI- EN TUIMELJUDO  
(VOOR BEGINNERS) 

Bestemd voor:   jongens en meisjes geboren in 2008 

en 2009 (basisonderwijs). Er wordt 

van deze leeftijdsgrenzen niet 

afgeweken.

Aantal lessen: 10 x 0,75 uur.

Plaats/ 

Cursusdag:  gymzaal ’t Gebouw, Arubapad 2 

(Noord) te Leiden

  maandag van 15.45 – 16.30 uur

  gymzaal P.C. Hooftlaan (Mors)

  vrijdag van 17.00 – 17.45 uur

Periode:  De cursus begint op ma. 6 oktober/vr. 

10 oktober 2014 en duurt tot en met 

ma. 15 december 2014 en vr. 9 januari 

2015

In de schoolvakanties is er geen les.

Benodigdheden:

Joggingbroek en een T‑shirt/sweater met lange 

mouwen.

Korte inhoud van de cursus:

Deze kennismaking bestaat uit:

• Op een speelse manier aanleren van rollen en vallen

• Stoeivormen met tweetallen

• Aanleren van bewegen (alleen en met tweetallen)

• D.m.v. speelse oefenvormen de eerste balansoefenin‑

gen aanleren

• Aanleren van de eerste heup‑ en beenworpjes

• Kanteloefeningen en houdgrepen.

De lessen worden afgesloten met een klein examen, 

waarbij de ouders mogen komen kijken.

Cursusgeld: € 25,00 p.p.

Inschrijven: Voor 20 september 2014.

Nader bericht:

LET OP want dat is NIEUW: Na aanmelding en de i DEAL 

betaling ontvang je een bevestigingsmail, met alle info. 

BEWAAR deze mail dus goed. We sturen nog een korte 

mail als reminder een week voor aanvang van de 

activiteit.
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4. CURSUS KINDERYOGA (VOOR BEGINNERS)

Bestemd voor:   jongens en meisjes geboren in 2004, 

2005, 2006, 2007, 2008 en 2009 

(basisonderwijs). 

   Er wordt van deze leeftijdsgrenzen 

niet afgeweken.

Aantal lessen: 8 x 1 uur.

Plaats:    Yoki Yogi, Yoga Studio, Maresingel 7 

(Groenoord) te Leiden.

Cursusdag: woensdag 17.00‑18.00 uur.

Periode:   Afhankelijk van de deelname zijn er  

2 perioden gepland: 

 Periode 1: 8 oktober tot en met 3 

december 2014; 

Periode 2: 7 januari tot en met 4 

maart 2015.

In de schoolvakanties is er geen les.

Benodigdheden: 

Joggingbroek of legging met T‑shirt. 

Kleding moet makkelijk zitten.

Korte inhoud cursus:

Kinderyoga is een vorm van yoga speciaal afgestemd op 

kinderen. De lessen zijn afwisselend en gaan meestal 

over een bepaald thema, zoals herfst, ademhaling, 

zelfvertrouwen, vliegen, indianen of yogabingo. Ook 

komt regelmatig het onderwerp pesten aan de orde.

De kinderyoga is voor elke leeftijdsgroep anders, 

aangepast aan hun ontwikkelingsfase. De oefeningen 

voor de onder‑ en middenbouw zijn kort en afwisselend 

en worden altijd afgesloten met een creatieve 

doe‑activiteit. Ook leren ze beter omgaan met 

spanningen uit het dagelijkse leven. Bovendien wordt 

lenigheid, ontspanning en concentratie bevorderd en 

komen ze beter in contact met hun gevoel.

Cursusgeld: € 25,00 p.p.

Inschrijven:  Voor 20 september 2014

  (2e periode 20 december 2013).

Nader bericht:

LET OP want dat is NIEUW: Na aanmelding en de i DEAL 

betaling ontvang je een bevestigingsmail, met alle info. 

BEWAAR deze mail dus goed. We sturen nog een korte 

mail als reminder een week voor aanvang van de 

activiteit. 
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5. CURSUS STREETDANCE (VOOR BEGINNERS)

Bestemd voor:   jongens en meisjes geboren in 2003, 

2004, 2005, 2006, 2007 en 2008 

(basisonderwijs).

   Er wordt van deze leeftijdsgrenzen 

niet afgeweken.

Aantal lessen: 10 x 1 uur.

Plaats en  

cursusdag:  Gymzaal in de Oppenheimstraat 

(Burgemeesterswijk) te Leiden 

geboortejaren 2006 t/m 2008:

  maandag 16.30 ‑ 17.30 uur;

  geboortejaren 2002 t/m 2005:

  maandag 17.30 – 18.30 uur.

   Gymzaal aan het Regenboogpad 

(Merenwijk) te Leiden

  geboortejaren 2006 t/m 2008:

  dinsdag 16.30 – 17.30 uur;

  geboortejaren 2002 t/m 2005:

  dinsdag 17.30 – 18.30 uur.

Periode:  De cursus start op 6/7 oktober tot en 

met 15/16 december 2014.

In de schoolvakanties is er geen les.

Benodigdheden:

Makkelijk zittende sportkleding en sportschoenen.

Korte inhoud van de cursus:

Streetdance is een hippe dansstijl die uit Amerika komt. 

Je ziet het vaak op televisie in heel veel videoclips van 

artiesten zoals Rihanna, Chris Brown, Bruno Mars en nog 

vele anderen. Ze gebruiken het ook vaak in televisie‑

shows. In de streetdance les leer je verschillende 

danspasjes die worden opgebouwd tot een complete 

dans. Voor degenen die na afloop van de cursus 

doorgaan, is er aan het einde van het seizoen een show 

waarin we met alle groepen gaan optreden en onze 

dansen laten zien. Lijkt het je leuk en zou je het wel eens 

willen proberen? Pak dan nu je kans en doe mee aan 

deze leuke sportcursus!

Cursusgeld: € 25,00 p.p.

Inschrijven: Voor 20 september 2014. 

Nader bericht:

LET OP want dat is NIEUW: Na aanmelding en de i DEAL 

betaling ontvang je een bevestigingsmail, met alle info. 

BEWAAR deze mail dus goed. We sturen nog een korte 

mail als reminder een week voor aanvang van de 

activiteit.
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6. CURSUS VOLLEYBAL (VOOR BEGINNERS)

Bestemd voor:   jongens en meisjes geboren in 2003, 

2004, 2005, 2006 en 2007 

(basisonderwijs).

   Er wordt van deze leeftijdsgrenzen 

niet afgeweken.

Aantal lessen:  10 x 1,25 uur + afsluiting met een 

vaardigheidstest.

Plaats:    Sporthal de Does, Amaliaplein 40 te 

Leiderdorp.

Cursusdag: woensdag 16.45 ‑ 18.00 uur;

Periode:  geboortejaren ‘03 t/m ‘05 

1 oktober t/m 10 december 2014;

   afsluitende vaardigheidstest op 

zaterdag 13 december 2014.

  geboortejaren ‘05 t/m ‘07:  

  7 januari t/m 18 maart 2015;

   afsluitende vaardigheidstest op 

zaterdag 21 maart 2015.  

In de schoolvakanties is er geen les.

Korte inhoud van de cursus:

Deze groep van beginnende volleyballers wordt de 

Spike‑groep genoemd. Tijdens de Spike‑cursus leren de 

kinderen de eerste beginselen van het volleybal: het 

bovenhands spelen, de onderarmtechniek (pass), het 

serveren en natuurlijk de spelregels. Daarnaast wordt 

veel aandacht besteed aan balvaardigheid in het 

algemeen en behendigheid; dit alles op een speelse 

manier, want plezier in het spel staat voorop.

Cursusgeld: € 25,00 p.p.

Inschrijven:  Voor 20 september 2014  

(2e periode 20 december 2014).

Nader bericht:

LET OP want dat is NIEUW: Na aanmelding en de i DEAL 

betaling ontvang je een bevestigingsmail, met alle info. 

BEWAAR deze mail dus goed. We sturen nog een korte 

mail als reminder een week voor aanvang van de 

activiteit. 

7. CURSUS TENNIS (VOOR BEGINNERS)

Bestemd voor:   jongens en meisjes geboren in 2003, 

2004, 2005, 2006, 2007 en 2008 

(basisonderwijs). Er wordt van deze 

leeftijdsgrenzen niet afgeweken

Aantal lessen: 8 x 1 uur.

Plaats:     Drie Octoberhal, 

Smaragdlaan 99 (Mors) of 

   Sportzaal Broekplein, Broekplein 2 

(Merenwijk) te Leiden.

Cursusdag:  Broekplein:

  maandag 16.0017.00 uur;

  maandag 17.00‑18.00 uur.

Periode:  Deze cursus start op 27 oktober en 

duurt tot 15 december 2014

Cursusdag: Drie Octoberhal:

  maandag 16.00‑17.00 uur;

  maandag 17.00‑18.00 uur;

  dinsdag  16.00‑17.00 uur;

  dinsdag  17.00‑18.00 uur;

  woensdag   15.0016.00 uur;

  woensdag   16.0017.00 uur;

   woensdag   17.00‑18.00 uur; 

alleen de 1e periode

  donderdag  16.00‑17.00 uur;

  donderdag   17.00‑18.00 uur;  

alleen de 1e periode

  vrijdag   16.00‑17.00 uur;  

alleen de 1e periode

  vrijdag   17.00‑18.00 uur;  

alleen de 1e periode.

Periode:  Afhankelijk van de deelname worden 

er 2 cursussen georganiseerd:

   1e periode start vanaf 6 oktober 2014 

op bovengenoemde tijden.

   2e periode start vanaf 8 december 

2014.

In de schoolvakanties is er geen les.

Gemeentelijke Schoolsportcommissie Leiden

43Agenda Schoolsportcommissie 2014-2015



Benodigdheden:

Sportkleding en tennisschoenen. Er zijn tennisrackets 

beschikbaar. Als je zelf een racket hebt, neem dit dan 

mee.

Korte inhoud van de cursus:

De lessen worden in groepsverband gegeven (1 docent 

per baan). Er wordt les gegeven door docenten van 

Tennis Challange, Tenniscollege Leiden of Tennisschool 

Leiden, dit is afhankelijk van tijd, dag en locatie. Op 

speelse wijze leer je de basistechnieken / slagen van de 

tennissport. Zoals: fore‑ en backhand, volley's en 

serveren (opslaan) en lobjes (hoge ballen) geven. Maar 

ook leer je het juiste voetenwerk wat daarbij hoort.

Cursusgeld: € 25,00 p.p.

Inschrijven: Broekplein:  

  Voor 10 oktober 2014.

  3 Octoberhal: 

  Voor 22 september 2014  

  (2e periode 20 november 2014).

Nader bericht:

LET OP want dat is NIEUW: Na aanmelding en de i DEAL 

betaling ontvang je een bevestigingsmail, met alle info. 

BEWAAR deze mail dus goed. We sturen nog een korte 

mail als reminder een week voor aanvang van de 

activiteit.

8. CURSUS MUSICAL  (DANS- EN ACTEER) LES 

(VOOR BEGINNERS)

Bestemd voor:   jongens en meisjes geboren in 2003, 

2004, 2005, 2006, 2007 en 2008 

(basisonderwijs). Er wordt van deze 

leeftijdsgrenzen niet afgeweken.

Aantal lessen: 10 x 1 uur.

Plaats:    Wachtgebouw, Morsstraat 62 

(Centrum) te Leiden.

Cursusdag:  geboortejaren 2006 t/m 2008: 

woensdag 13.30 – 14.30 uur;

  geboortejaren 2003 t/m 2005:

  woensdag 15.00‑16.00 uur.

Periode:  De 1e cursus start op 15 oktober 2014 

en duurt tot en met 14 januari 2015. 

   De 2e cursus start op 21 januari en 

duurt tot en met 1 april 2015

In de schoolvakanties is er geen les.

Benodigdheden:

 

Sportkleding of makkelijk zittende kleding en (binnen) 

gym‑ of dansschoenen.

Korte inhoud van de cursus:

Wil jij dansend, acterend en zingend in de schijnwerpers 

staan? Dan is deze cursus iets voor jou! Tijdens deze 10 

lessen gaan we samen een korte musical schrijven en 

word je door middel van verschillende stem‑spel‑dans 

oefeningen voorbereid op de laatste les waarbij we gaan 

optreden voor vriendjes en je familie! 

Wil jij ervaren hoe het is om een musical ster te zijn? 

Schrijf je dan nu in! 

Cursusgeld: € 25,00 p.p.

Inschrijven:  Voor 25 september 2014.  

( 2e periode 1 januari 2015)
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Nader bericht:

LET OP want dat is NIEUW: Na aanmelding en de i DEAL 

betaling ontvang je een bevestigingsmail, met alle info. 

BEWAAR deze mail dus goed. We sturen nog een korte 

mail als reminder een week voor aanvang van de 

activiteit.

9. CURSUS RUGBY (VOOR BEGINNERS)

Bestemd voor:   jongens en meisjes geboren in 2006, 

2007 en 2008 (basisonderwijs).

   Er wordt van deze leeftijdsgrenzen 

niet afgeweken.

Aantal lessen: 8 x 1 uur 

Plaats:    Leidse Rugby Club DIOK, Smaragdlaan 

101 (Mors) te Leiden.

Cursusdag:  donderdag van 18.30 – 19.30 uur.

Periode:  De cursus duurt van 9 oktober tot en 

met 4 december 2014. Met als 

afsluiting een diploma‑uitreiking

In de schoolvakanties is er geen les.

Benodigdheden:

 Aanbevolen wordt een trainingspak/eventueel korte 

broek en voetbalschoenen/sportschoenen. Geadviseerd 

wordt een gebitsbeschermer te dragen, deze wordt 

tijdens de eerste les door DIOK verstrekt ("samen 

happen"). Uiteraard zijn zaken als ballen, tackle‑zakken, 

ed. aanwezig.

Korte inhoud van de cursus:

De kennismaking zal bestaan uit het aanleren van 

basisvaardigheden en uitleg van spelregels, en dergelijke. 

Daarnaast zal zoveel mogelijk het spelelement de 

aandacht krijgen. 

Cursusgeld: € 25,00 p.p.

Inschrijven: Voor 25 september 2014.

Nader bericht:

LET OP want dat is NIEUW: Na aanmelding en de i DEAL 

betaling ontvang je een bevestigingsmail, met alle info. 

BEWAAR deze mail dus goed. We sturen nog een korte 

mail als reminder een week voor aanvang van de 

activiteit.
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10. CURSUS SCHAKEN (VOOR BEGINNERS

Bestemd voor:   jongens en meisjes geboren in 2005, 

2006, 2007 en 2008 (basisonderwijs).

   Er wordt van deze leeftijdsgrenzen 

niet afgeweken.

Aantal lessen: 10 x 1 uur

Plaats:    Buurthuis “Op Eigen Wieken”, 

Valkenpad 5 (Merenwijk) te Leiden.

Cursusdag: dinsdag van 16.00 ‑ 17.00 uur.

Periode:  Afhankelijk van de deelname zijn er 2 

perioden gepland: De eerste cursus 

start op 7 oktober tot en met 16 

december 2014. 

   De tweede cursus start op 6 januari 

tot en met 17 maart 2015. 

In de schoolvakanties is er geen les.

Korte inhoud van de cursus:

Schaken is een denksport voor iedereen. Je kunt het 

altijd en overal spelen als je een schaakbord en ‑stukken 

bij je hebt. En je hoeft maar met z'n tweeën te zijn voor 

een partij. In deze cursus maak je op speelse wijze kennis 

met de spelregels. Wij doen dat aan de hand van 

een lesboekje van de schaakbond, dat iedereen krijgt. 

Aan het eind van de cursus weet je hoe je iemand 

"schaakmat" moet zetten. 

Cursusgeld: € 25,00 p.p.

Inschrijven:  Voor 25 september 2014 (2e periode 

voor 20 december 2014).

Nader bericht:

LET OP want dat is NIEUW: Na aanmelding en de i DEAL 

betaling ontvang je een bevestigingsmail, met alle info. 

BEWAAR deze mail dus goed. We sturen nog een korte 

mail als reminder een week voor aanvang van de 

activiteit.

11. CURSUS TAFELTENNIS (VOOR BEGINNERS)

Bestemd voor:   jongens en meisjes geboren in 2002, 

2003, 2004 en 2005 (basisonderwijs).

   Er wordt van deze leeftijdsgrenzen 

niet afgeweken.

Aantal lessen: 8 x 1 + 1 x 2 uur.

Plaats:    Accommodatie van de tafeltennisver‑

eniging "Docos", Hoge Morsweg 201 

(Mors, bij de rotonde Haagse 

Schouwweg) te Leiden.

Cursusdag:  woensdag groep 1 van 15.30‑16.30 

uur en groep 2 van 16.30‑17.30 uur. 

Periode:  De cursus start op 8 oktober en duurt 

tot en met 10 december 2014. 

In de schoolvakanties is er geen les.

Benodigdheden:

Gemakkelijke sportkleding (korte broek, T‑shirt) en 

gymschoenen, tafeltennisbatjes zijn aanwezig.

Korte inhoud van de cursus:

De cursus is er op gericht met behulp van diverse 

spelvormen balvaardigheid en een goede coördinatie aan 

te leren. De cursus wordt afgesloten met een toernooi 

voor alle deelnemers.

Cursusgeld: € 25,00 p.p.

Inschrijven: Voor 25 september 2014.

Nader bericht:

LET OP want dat is NIEUW: Na aanmelding en de i DEAL 

betaling ontvang je een bevestigingsmail, met alle info. 

BEWAAR deze mail dus goed. We sturen nog een korte 

mail als reminder een week voor aanvang van de 

activiteit.
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12. CURSUS HANDBAL (VOOR BEGINNERS)

Bestemd voor:   jongens en meisjes geboren in 2003, 

2004, 2005, 2006 en 2007 

(basisonderwijs).

   Er wordt van deze leeftijdsgrenzen 

niet afgeweken.

Aantal lessen: 10 x 1 uur.

Plaats:    2 lessen op het veld van handbalver‑

eniging Saturnus, Montgomerystraat 

51 (Z‑W) en 8 lessen in de Vijfmeihal, 

Boshuizerlaan (ook Z‑W) te Leiden.

Cursusdag:  donderdag van 19.00 ‑ 20.00 uur.

Periode:  De cursus begint op 9 oktober tot en 

met 18 december 2014.

In de schoolvakanties is er geen les.

Benodigdheden:

sportbroek, sportschoenen en T‑shirt.

Korte inhoud van de cursus:

De cursus is een korte inleiding in handbal als sportbeoe‑

fening. De aandacht zal in eerste instantie gericht zijn op 

de spelregels, de baltechniek, het samenspelen en het 

verdedigen en aanvallen tijdens het spelen.

Cursusgeld: € 25,00 p.p.

Inschrijven: Voor 25 september 2014.

Nader bericht:

LET OP want dat is NIEUW: Na aanmelding en de i DEAL 

betaling ontvang je een bevestigingsmail, met alle info. 

BEWAAR deze mail dus goed. We sturen nog een korte 

mail als reminder een week voor aanvang van de 

activiteit.

13. CURSUS JEUGDCIRCUS (VOOR BEGINNERS)

Bestemd voor:   jongens en meisjes geboren in 2002, 

2003, 2004, 2005 en 2006 

(basisonderwijs).

   Er wordt van deze leeftijdsgrenzen 

niet afgeweken.

Aantal lessen: 8 x 1 uur.

Plaats:    Gymzaal Lammenschansweg 

(Centrum) te Leiden.

Cursusdag:  zaterdag van 9.30 – 10.30 uur

Periode:  Afhankelijk van de deelname zijn er 2 

perioden gepland:

   De eerste cursus start op 11 oktober 

tot en met 13 december 2014

   De tweede cursus start op 10 januari 

tot en met 14 maart 2015. 

In de schoolvakanties is er geen les.

Benodigdheden: 

Sportkleding en ‑schoenen

Korte inhoud van de cursus:

Je maakt in deze cursus kennis met jongleren, ballopen, 

koorddansen, éénwielfietsen, diaboloën en acrobatie‑

ken. Hartstikke leuk dus en goed voor motoriek, 

evenwichtsgevoel oog‑, handcoördinatie, lenigheid en 

krachtsopbouw!

De lessen worden afgesloten met een klein optreden, 

waarbij iedereen mag komen kijken. 

Cursusgeld: € 25,00 p.p.

Inschrijven:  Voor 25 september 2014 (2e periode 

voor 20 december 2014).

Nader bericht:

LET OP want dat is NIEUW: Na aanmelding en de i DEAL 

betaling ontvang je een bevestigingsmail, met alle info. 

BEWAAR deze mail dus goed. We sturen nog een korte 

mail als reminder een week voor aanvang van de 

activiteit.
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14. CURSUS BOWLEN (VOOR BEGINNERS)

Bestemd voor:   jongens en meisjes geboren in 2002, 

2003, 2004 en 2005 

  (basisonderwijs).

   Er wordt van deze leeftijdsgrenzen 

niet afgeweken.

Aantal lessen: 8 x 1 uur.

Plaats:    Bowling Restaurant Menken, 

Kenauweg 10 (Stevenshof) te Leiden.

Cursusdag:  donderdag 16.00‑17.00 uur en 

donderdag 17.00‑18.00 uur 

Periode:  De cursus begint op 9 oktober en 

duurt tot en met 11 december 2014.

In de schoolvakanties is er geen les.

Benodigdheden: 

sportkleding.

Korte inhoud van de cursus:

Deze kennismaking met het bowlen bestaat uit het 

bijbrengen van de grondbeginselen, zoals het rollen van 

de bal en het raken van een mikpunt in samenhang met 

een goede houding, de wijze van het vasthouden van de 

bal, een goede looptechniek en een goede zwaaibewe‑

ging.

Cursusgeld: € 25,00 p.p.

Inschrijven: Voor 1 oktober 2014. 

Nader bericht:

LET OP want dat is NIEUW: Na aanmelding en de i DEAL 

betaling ontvang je een bevestigingsmail, met alle info. 

BEWAAR deze mail dus goed. We sturen nog een korte 

mail als reminder een week voor aanvang van de 

activiteit.

 15. CURSUS WATERPOLO (VOOR BEGINNERS)

Bestemd voor:   Jongens en meisjes geboren in 2002, 

2003, 2004, 2005, 2006, 2007 en 

2008 (basisonderwijs).

DEELNEMERS DIENEN IN HET BEZIT TE ZIJN VAN 

ZWEMDIPLOMA A en B.

Aantal lessen: 10 x 1 uur.

Plaats:    Vijf Meibad, Boshuizerlaan 1 (Z‑W) te 

Leiden.

Cursusdag:  zaterdag van 09.15 – 10.15 uur.

Periode:  De cursus begint 1 november 2014 en 

duurt tot 24 januari 2015 . 

In de schoolvakantie is er geen les.

Benodigdheden:

Zwemkleding. Voor waterpolo cap’s wordt gezorgd.

Voorwaarden: 

Zwemdiploma A & B zijn vereist. 

Korte inhoud cursus:  

De cursus zal inzicht geven hoe waterpolo als sport 

wordt beoefend. Tijdens de cursus leer je naast de 

spelregels enkele basisvaardigheden, zoals de techniek 

van het vangen, schieten, starten, sprong‑halve‑draai en 

het samen aanvallen dan wel verdedigen. Deelnemers 

krijgen vooraf een boekje met daarin een korte uitleg 

over de belangrijkste spelregels van waterpolo. 

Cursusgeld: € 25,00 p.p.

Inschrijven: Voor 10 oktober 2014.

Nader bericht:

LET OP want dat is NIEUW: Na aanmelding en de i DEAL 

betaling ontvang je een bevestigingsmail, met alle info. 

BEWAAR deze mail dus goed. We sturen nog een korte 

mail als reminder een week voor aanvang van de 

activiteit.
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16. WEDSTRIJDZWEMMEN (VOOR BEGINNERS)

Bestemd voor:  Jongens en meisjes geboren in 2003, 

2004, 2005, 2006 en 2007 

(basisonderwijs).

DEELNEMERS DIENEN IN HET BEZIT TE ZIJN VAN 

ZWEMDIPLOMA A en B.

Aantal lessen: 8 x 1 uur.

Plaats:    Zwembad de Zijl, Paramaribostraat 66 

(Noord) te Leiden.

Cursusdag:  donderdag van 17.00 – 18.00 uur.

Periode:  De cursus begint op 30 oktober 2014 

en duurt tot 22 januari 2015. 

In de schoolvakanties zijn er geen trainingen.

Benodigdheden:

Zwemkleding, zwem bril en badmuts wordt aangeraden.

Voorwaarden:

Zwemdiploma A & B zijn vereist.

Korte inhoud cursus

De cursus zal inzicht geven over het wedstrijdzwemmen. 

Tijdens de trainingen zullen we alle onderdelen van het 

wedstrijdzwemmen trainen zoals het duiken, het 

keerpunt maar natuurlijk vooral het zwemmen. Je leert 

alle zwemslagen verbeteren zodat je na de cursus niet 

alleen heel goed maar ook heel mooi kan zwemmen! 

Cursusgeld: € 25,00 p.p.

Inschrijven: Voor 10 oktober 2014.

Nader bericht:

LET OP want dat is NIEUW: Na aanmelding en de i DEAL 

betaling ontvang je een bevestigingsmail, met alle info. 

BEWAAR deze mail dus goed. We sturen nog een korte 

mail als reminder een week voor aanvang van de 

activiteit.

17. CURSUS BADMINTON (VOOR BEGINNERS)

Bestemd voor:   jongens en meisjes geboren in 2004, 

2005, 2006 en 2007 

  (basisonderwijs).

   Er wordt van deze leeftijdsgrenzen 

niet afgeweken.

Aantal lessen: 6 x 1,5 uur.

Plaats:    3 Octoberhal, Smaragdlaan 99 (Mors) 

te Leiden.

Cursusdag:  dinsdag van 18.00 – 19.30 uur.

Periode:  Afhankelijk van de deelname worden 

er 2 cursussen georganiseerd.

   1e Periode van 29 oktober tot en met 

3 december 2014.

   2e Periode van 4 februari t/m 18 

maart 2015.

In de schoolvakanties is er geen les.

Benodigdheden:

Makkelijk zittende sportkleding en sportschoenen.

Korte inhoud van de cursus:

Deze kennismaking met de badmintonsport bestaat uit 

het aanleren van de grondbeginselen, bepaalde 

begintechnieken van de diverse slagen en het bevorde‑

ren van het spelinzicht.

Cursusgeld: € 25,00 p.p.

Inschrijven:  Voor 10 oktober 2014 ( 2e periode 15 

januari 2015).

Nader bericht:

LET OP want dat is NIEUW: Na aanmelding en de i DEAL 

betaling ontvang je een bevestigingsmail, met alle info. 

BEWAAR deze mail dus goed. We sturen nog een korte 

mail als reminder een week voor aanvang van de 

activiteit.
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18. CURSUS KIDSDANCE (VOOR BEGINNERS) 

Bestemd voor:   jongens en meisjes geboren in 2003, 

2004, 2005, 2006, 2007, 2008 en 

2009 (basisonderwijs).

   Er wordt van deze leeftijdsgrenzen 

niet afgeweken.

Aantal lessen: 8 x 0,75 uur.

Plaats:    Sportcentrum Y‑Fit, Admiraal 

Banckertweg 2b (industrieterrein de 

Waard) te Leiden.

Cursusdag:  Kids: geboortejaren 2008 en 2009;

  maandag van 16.00–16.45 uur;

   Kids +: geboortejaren 2003 t/m 2007;

  maandag van 16.45–17.30 uur;

Periode:  Afhankelijk van de deelname zijn er 2 

perioden gepland:

   1e Periode van 27 oktober tot en met 

15 december 2014. 

   2e Periode van 5 januari en duurt tot 2 

maart 2015 

In de schoolvakanties is er geen les.

Benodigdheden:

Gemakkelijke, sportieve kleding & gemakkelijk schoeisel.

Korte inhoud van de cursus:

Kids: Tijdens de les wordt zoveel mogelijk gebruik 

gemaakt van de rijke fantasie van de kinderen zelf, 

waardoor ze zich de beginselen van dans op een voor 

hen aantrekkelijke manier eigen kunnen maken. 

Bovendien wordt er op speelse manier aandacht besteed 

aan tellen en bewegen op muziek, waardoor tijdens deze 

les niet alleen de motoriek gestimuleerd wordt, maar 

ook de muzikaliteit en de concentratie.

Kids +: staat actief bewegen en spelenderwijs leren in 

de vorm van dans en spel hoog in het vaandel. Een 

speciaal ontwikkeld kinderprogramma zorgt ervoor dat 

deze kinderen spelenderwijs kennis maken met 

verschillende grondslagen van het bewegen, zoals 

dansen, springen en balanceren, vertaald naar dans en 

vooral veel fun.

We oefenen verschillende, swingende dansvormen 

‑bewegingen en choreografieën‑ op leuke herkenbare 

top 40 nummers !!

Cursusgeld: € 25,00 p.p.

Inschrijven:  Voor 10 oktober 2014  

(2e periode 15 december 2014). 

Nader bericht:

LET OP want dat is NIEUW: Na aanmelding en de i DEAL 

betaling ontvang je een bevestigingsmail, met alle info. 

BEWAAR deze mail dus goed. We sturen nog een korte 

mail als reminder een week voor aanvang van de 

activiteit.
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19. CURSUS SCOUTING (VOOR BEGINNERS)

Bestemd voor:  jongens en meisjes geboren in 2003, 

2004, 2005, 2006, 2007, 2008 en 

2009 (basisonderwijs).

   Er wordt van deze leeftijdsgrenzen 

niet afgeweken.

Aantal lessen: 8 x 2 uur.

Plaats:   Clubhuis St. Jozef, Park Matilo, W. v.d. 

Madeweg (Roomburg) te Leiden.

  Bevers: Geboortejaren 2008 en 2009

   Welpen: Geboortejaren 2004 t/m 

2007

Cursusdag: Bevers: Zaterdag van 10:00‑12.00 uur 

   Welpen: Zaterdag van 10.00‑12.00 

uur 

Periode:  1e periode: van 25 oktober (N.B. dit is 

de laatste zaterdag van de herfstva‑

kantie) tot en met 13 december 2014.

   2e periode: van 7 maart tot en met 

25 april 2015.

   N.B. 4 april is er wel les op 

Paaszaterdag) 

Benodigdheden:

Kleding die tegen een stootje kan. Dichte schoenen.

Korte inhoud van de cursus:

Scouting staat voor uitdaging! Bij Scouting besteden 

kinderen op een actieve en uitdagende manier hun vrije 

tijd in de natuur. Ze hebben veel plezier met elkaar en 

leren om samen te werken en respect te hebben voor de 

ander. Zo ontwikkelen de kinderen zich op een 

natuurlijke manier tot zelfstandige mensen en krijgen ze 

de ruimte om te ontdekken en te leren. 

Binnen de Scoutinggroep zijn er verschillende speltakken 

waarin kinderen uit één leeftijdsgroep hun spel spelen. 

De leeftijdsgroep van 5‑7 jaar heten de bevers, de 

leeftijdsgroep van 7‑11 jaar heten de welpen.

Wekelijks zijn er opkomsten waarin diverse activiteiten 

worden ondernomen. Van uitstapjes naar bos duin en 

strand tot knutselen, speurtochten, koken en het leren 

van scoutingtechnieken.

Cursusgeld: € 25,00 p.p.

Inschrijven:  10 oktober 2014 (2e periode 15 

februari 2015).

Nader bericht:

LET OP want dat is NIEUW: Na aanmelding en de i DEAL 

betaling ontvang je een bevestigingsmail, met alle info. 

BEWAAR deze mail dus goed. We sturen nog een korte 

mail als reminder een week voor aanvang van de 

activiteit.
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20.  CURSUS JUDO EN ZELFVERDEDIGING 

(VOOR BEGINNERS)

Bestemd voor:   jongens en meisjes geboren in 2002, 

2003, 2004 , 2005, 2006 en 2007 

(basisonderwijs).

   Er wordt van deze leeftijdsgrenzen 

niet afgeweken.

Aantal lessen: 10 x 1 uur.

Plaats:    Bodukan Leiden, Groenesteeg 107 

(Centrum) te Leiden.

Cursusdag:  Geboortejaren 2002, 2003 en 2004

  dinsdag 16.00 – 17.00 uur;

  Geboortejaren 2004, 2005 en 2006

  woensdag 14.30 – 15.30 uur;

  Geboortejaren 2005, 2006 en 2007

  zaterdag 09.00 – 10.00 uur

  woensdag 14.30 – 15.30 uur. 

Periode:  De cursus begint in de week van  

10 november 2014 en duurt tot en 

met eind januari 2015. 

In de schoolvakanties is er geen les.

Benodigdheden:

Korte sportbroek en een Tshirt met lange mouwen.

Korte inhoud van de cursus:

Deze kennismaking bestaat uit het aanleren van 

valbreken, heupworpen, schouderworpen, armworpen 

en houdgrepen. Voorts de grondbeginselen van het jiu 

jitsuzelfverdediging.Er is een afsluitend examen voor de 

gele band (judo).

Cursusgeld: € 25,00 p.p.

Inschrijven: Voor 20 oktober 2014

Nader bericht: 

LET OP want dat is NIEUW: Na aanmelding en de i DEAL 

betaling ontvang je een bevestigingsmail, met alle info. 

BEWAAR deze mail dus goed. We sturen nog een korte 

mail als reminder een week voor aanvang van de 

activiteit.

21. CURSUS KLEUTERGYM (VOOR BEGINNERS)

Bestemd voor:  jongens en meisjes geboren in 2009 

en 2010 (basisonderwijs).

   Er wordt van deze leeftijdsgrenzen 

niet afgeweken.

Aantal lessen: 8 x 1 uur.

Plaats:   Gymzaal Zuster Meijboomstraat (bij de 

Anne Frankschool in de Stevenshof) te 

Leiden.

Cursusdag:  woensdag van 16.00 – 17.00 uur

Periode:  Afhankelijk van de deelname worden 

er 2 cursussen georganiseerd.

   1e Periode van 12 november 2014 tot 

en met 21 januari 2015.

   2e Periode van 28 januari t/m 25 

maart 2015.

In de schoolvakanties is er geen les.

Benodigdheden: 

Gymkleding.

Korte inhoud van de cursus:

Kleuters zijn nog volop in ontwikkeling en vinden het 

meestal heerlijk om te klimmen, klauteren, rollen 

enzovoort. Op deze leeftijd staat het ontdekken en 

ervaren van de mogelijkheden die ze hebben met hun 

lichaam centraal. Al spelend oefenen kleuters de hele 

dag hun lijf. “Kijk eens wat ik kan” of “Ik kan al 

huppelen”. Ze hebben er veel plezier in en vinden steeds 

weer nieuwe dingen uit. Kleutergym stimuleert op een 

veilige en leuke manier de ontwikkeling van deze jonge 

kinderen. Bij de kleutergym worden allerlei grondvormen 

van bewegen aangeboden, zoals springen, zwaaien, 

klimmen en klauteren, duikelen, balanceren, gooien en 

vangen. In speelse aanbiedingsvormen met verschillende 

materialen leren kleuters zo hun evenwicht te bewaren, 

krijgen inzicht in ruimte, afstand en snelheid. Daarnaast 

is het belangrijk dat de kinderen hun energie erin kwijt 

kunnen.
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Cursusgeld: € 25,00 p.p.

Inschrijven:  Voor 25 oktober 2014 

(2e periode 10 januari 2015).

Nader bericht:

LET OP want dat is NIEUW: Na aanmelding en de i DEAL 

betaling ontvang je een bevestigingsmail, met alle info. 

BEWAAR deze mail dus goed. We sturen nog een korte 

mail als reminder een week voor aanvang van de 

activiteit.

22. CURSUS KLEUTERDANS (VOOR BEGINNERS) 

Bestemd voor:   jongens en meisjes geboren in 2010 

en 2011 (basisonderwijs).

   Er wordt van deze leeftijdsgrenzen 

niet afgeweken.

Aantal lessen: 8 x 0,5 uur.

Plaats:    Sportcentrum Y‑Fit, Admiraal 

Banckertweg 2b (industrieterrein de 

Waard) te Leiden.

Cursusdag:  woensdag van 16.00 – 16.30 uur

Periode:  19 november 2014 tot en met 28 

januari 2015. 

In de schoolvakanties is er geen les.

Benodigdheden:

Gemakkelijke, sportieve kleding & gemakkelijk schoeisel.

Korte inhoud van de cursus:

Bij deze cursus Kleuterdans worden er de liedjes van de 

bekende kinderpopbands zoals K3, Chipz en Kus leuke 

danspasjes aangeleerd. Omdat kinderen van deze leeftijd 

zich nog niet een heel uur lang kunnen concentreren op 

het aanleren van de pasjes, wordt de les afgewisseld met 

spelletjes. Ze leren zo op een speelse wijze “bewegen op 

muziek.” Bovendien wordt er aandacht besteed aan 

tellen en bewegen op muziek, waardoor tijdens deze les 

niet alleen de motoriek gestimuleerd wordt, maar ook de 

muzikaliteit en de concentratie.

Cursusgeld: € 25,00 p.p.

Inschrijven: Voor 1 november 2014. 

Nader bericht:

LET OP want dat is NIEUW: Na aanmelding en de i DEAL 

betaling ontvang je een bevestigingsmail, met alle info. 

BEWAAR deze mail dus goed. We sturen nog een korte 

mail als reminder een week voor aanvang van de 

activiteit.
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23. CURSUS KIDSPOWER (VOOR BEGINNERS)

Bestemd voor:   jongens en meisjes geboren in 2002, 

2003, 2004, 2005 en 2006 

(basisonderwijs).

   Er wordt van deze leeftijdsgrenzen 

niet afgeweken.

Aantal lessen: 10 x 1 uur.

Plaats:    Sportschool Ramirez, gymzaal 

Driftstraat 47 (Noord) te Leiden.

Cursusdag:  maandag van 16.30 – 17.30 uur.

Periode:  De cursus begint op 5 januari en duurt 

tot en met 16 maart 2015. 

In de schoolvakanties is er geen les.

Benodigdheden:

Je krijgt een echt judopak te leen

Korte inhoud van de cursus:

Je gaat in 10 lessen kennismaken met een combinatie 

van verschillende zelfverdedigingsstijlen. Verder zullen 

we bouwen aan je zelfvertrouwen, zal het leren 

opkomen voor jezelf en kweken van een positief 

zelfbeeld centraal staan in deze cursus. De cursus is 

bedoeld voor kinderen die wat verlegen zijn en meer 

voor zichzelf op zouden willen komen. 

Cursusgeld: € 25,00 p.p.

Inschrijven: Voor 20 december 2014.

Nader bericht:

LET OP want dat is NIEUW: Na aanmelding en de i DEAL 

betaling ontvang je een bevestigingsmail, met alle info. 

BEWAAR deze mail dus goed. We sturen nog een korte 

mail als reminder een week voor aanvang van de 

activiteit.

24. CURSUS TAFELTENNIS (VOOR BEGINNERS)

Bestemd voor:   jongens en meisjes geboren in 2006, 

2007 en 2008 (basisonderwijs).

   Er wordt van deze leeftijdsgrenzen 

niet afgeweken.

Aantal lessen: 10 x 1 uur.

Plaats:    Accommodatie van de tafeltennisver‑

eniging "Docos", Hoge Morsweg 201 

(bij de rotonde Haagse Schouwweg) 

te Leiden.

Cursusdag:  zaterdag van 9.30 – 10.30 uur.

Periode:  De cursus start op 10 januari en duurt 

tot en met 28 maart 2015. 

In de schoolvakanties is er geen les.

Korte inhoud van de cursus:

Deze cursus is speciaal opgezet voor kinderen van 6 tot 

en met 9 jaar. Op speelse wijze maken de kinderen 

kennis met tafeltennis. De cursus is er op gericht met 

behulp van diverse spelvormen balvaardigheid en een 

goede coördinatie aan te leren. De cursus wordt 

afgesloten met een diploma en een toernooi voor alle 

deelnemers.

Benodigdheden: 

Gemakkelijke sportkleding (korte broek, T‑shirt) en 

gymschoenen, tafeltennisbatjes zijn aanwezig.

Cursusgeld: € 25,00 p.p.

Inschrijven: Voor 25 december 2014.

Nader bericht:

LET OP want dat is NIEUW: Na aanmelding en de i DEAL 

betaling ontvang je een bevestigingsmail, met alle info. 

BEWAAR deze mail dus goed. We sturen nog een korte 

mail als reminder een week voor aanvang van de 

activiteit. 
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25. CURSUS ZUMBATOMIC (VOOR BEGINNERS) 

Bestemd voor:   jongens en meisjes geboren in 2002, 

2003, 2004, 2005 en 2006 

(basisonderwijs).

   Er wordt van deze leeftijdsgrenzen 

niet afgeweken.

Aantal lessen: 8 x 0,75 uur.

Plaats:    Sportcentrum Y‑Fit, Admiraal 

Banckertweg 2b (industrieterrein de 

Waard) te Leiden.

Cursusdag:  donderdag van 16.45 – 17.30 uur.

Periode:  De cursus start 22 januari en duurt 

t/m 19 maart 2015 

In de schoolvakanties is er geen les.

Benodigdheden:

Gemakkelijke, sportieve kleding & gemakkelijk schoeisel.

Korte inhoud van de cursus:

Wat is Zumbatomic? Natuurlijk is chillen leuk maar 

Zumbatomic is pas echt tof. Daarom zul je het 

Zumbatomic fitness programma voor jeugd het einde 

vinden. Het is een versnelde samensmelting van moves 

uit het Zumba programma ‑salsa, cumbia, reggaeton, 

hip‑hopenz and high impact workouts ontworpen om 

jeugd in uit hun bol te laten gaan door plezier en fitness 

tegelijk uit te voeren. Lekker dansen en tegelijkertijd 

conditie verbeteren en volop calorieën verbranden.

Cursusgeld: € 25,00 p.p.

Inschrijven: Voor 5 januari 2015.

Nader bericht:

LET OP want dat is NIEUW: Na aanmelding en de i DEAL 

betaling ontvang je een bevestigingsmail, met alle info. 

BEWAAR deze mail dus goed. We sturen nog een korte 

mail als reminder een week voor aanvang van de 

activiteit.

26. CURSUS BASKETBAL ( VOOR BEGINNERS)

Bestemd voor:  jongens en meisjes geboren in 2002, 

2003, 2004, 2005, 2006 en 2007 

(basisonderwijs).

   Er wordt van deze leeftijdsgrenzen 

niet afgeweken.

Aantal lessen: 6 X 1,5 uur. 

Plaats:   Gymzaal van het Leonardo College, 

Noachstraat (Z‑W) te Leiden.

Cursusdag: vrijdag van 16.00 uur tot 17.30 uur.

Periode:  Er zijn door het jaar heen 3 perioden 

in 2 verschillende leeftijdsgroepen:

  geboortejaren ‘05 t/m ‘07:  

  1e periode 30 okt t/m 12dec 2014;

  geboortejaren ‘02 t/m ‘05:  

  2e periode 9 jan t/m 20 feb 2015;

  geboortejaren ‘05 t/m ‘07:  

  3e periode 6 maart t/m 17 april 2015.

In de schoolvakanties is er geen les.

Benodigdheden:

Gymschoenen, sokken, korte broek en T‑shirt.

Korte inhoud cursus:

De spelers zullen de beginselen van basketbal leren met 

spelletjes. Er zal ook gespeeld worden eventueel met 

aangepaste regels. 

Het doel van de trainingen is:

• plezier hebben

• kennis maken met een van de leukste teamsporten.

• ervaring opdoen met de beginselen van basketbal.

Cursusgeld: € 25,00 p.p.

Inschrijven: 1e Periode 10 oktober 2014 

  2e Periode 20 december 2014

  3e Periode 15 februari 2015

   Bij voorkeur echter zo snel mogelijk 

aanmelden.
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Nader bericht:

LET OP want dat is NIEUW: Na aanmelding en de i DEAL 

betaling ontvang je een bevestigingsmail, met alle info. 

BEWAAR deze mail dus goed. We sturen nog een korte 

mail als reminder een week voor aanvang van de 

activiteit.

27.  CURSUS TRAMPOLINESPRINGEN  
(VOOR BEGINNERS)

Bestemd voor:   jongens en meisjes geboren in 2004, 

2005 en 2006 (basisonderwijs).

   Er wordt van deze leeftijdsgrenzen 

niet afgeweken.

Aantal lessen: 8 x 1 uur.

Plaats:    Sportpaleis Atlantis, gymzaal aan de 

Rijnsburgerweg 124a (Vogelwijk) te 

Leiden.

Cursusdag:  vrijdag van 18.30 – 19.30 uur.

Periode:  Afhankelijk van de deelname worden 

er 3 cursussen georganiseerd.

   1e Periode van 10 oktober tot en met 

12 december 2014;

   2e Periode van 9 januari t/m 6 maart 

2015;

   3e Periode van 13 maart t/m 22 mei 

2015.

In de schoolvakanties is er geen les.

Benodigdheden:

Geen schoenen, gymkleding.

Korte inhoud van de cursus:

Trampoline springen is één van de meest spectaculaire 

onderdelen binnen de gymnastiek. De laagdrempelig‑

heid en de snelle succeservaring maakt de sport zeer 

aantrekkelijk.

Tijdens de cursus wordt je de basistechnieken, zoals 

handen‑ en voetensprong, zitsprong, buiksprong, rug 

sprong aangeleerd. Deze beginnerscursus leert je de 

juiste arm‑ en voettechniek, de juiste houding en fraaie 

landingen te maken. Kun je deze perfect uitvoeren, dan 

kun je meer ingewikkelde salto's en schroeven gaan 

proberen.
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Cursusgeld: € 25,00 p.p.

Inschrijven:  Voor 15 februari 2015. 

Bij voorkeur echter zo snel mogelijk 

aanmelden.

Nader bericht:

LET OP want dat is NIEUW: Na aanmelding en de i DEAL 

betaling ontvang je een bevestigingsmail, met alle info. 

BEWAAR deze mail dus goed. We sturen nog een korte 

mail als reminder een week voor aanvang van de 

activiteit.

28. CURSUS ACROGYM (VOOR BEGINNERS)

Bestemd voor:   jongens en meisjes geboren in 2005, 

2006, 2007 en 2008 (basisonderwijs).

   Er wordt van deze leeftijdsgrenzen 

niet afgeweken.

Aantal lessen: 8 x 1 uur.

Plaats:    Sportpaleis Atlantis, gymzaal aan de 

Rijnsburgerweg 124a (Vogelwijk) te 

Leiden

Cursusdag:  dinsdag van 16.30 – 17.30 uur.

Periode:  Afhankelijk van de deelname worden 

er 3 cursussen georganiseerd.

   1e Periode van 28 oktober tot en met 

16 december 2014;

   2e Periode van 6 januari t/m 3 maart 

2015;

   3e Periode van 10 maart t/m 28 april 

2015.

In de schoolvakanties is er geen les.

Benodigdheden:

Gymkleding, geen schoenen.

Korte inhoud van de cursus:

Acrogym is een relatief nieuwe sport binnen de 

gymnastiek. Kenmerkend is dat acrogym niet individueel 

wordt beoefend maar een team. Een team bestaat uit 

een sterke onderpartner(s) en een lichte bovenpartner. 

Hierbij voert de bovenpartner elementen uit en doet de 

onderpartner als het ware als "turntoestel" na. Dit 

betekent niet dat de onderpartner alleen sterk hoeft te 

zijn! Soms tilt of gooit de onderpartner(s) de bovenpart‑

ner in een houding waar niet alleen kracht maar bijv. ook 

lenigheid voor nodig is. De bovenpartner en de 

onderpartner moeten goed op elkaar ingespeeld zijn. De 

timing is vooral bij tempo onderdelen van groot belang.

Deze beginnerscursus is echter alleen gericht op het 

trainen van bovenpartners in de leeftijd van 6 t/m 9 jaar. 

Tijdens de cursus worden de basisvoorwaarden, zoals 

kracht, lenigheid en coördinatie, en basiselementen, 

zoals handstanden, radslagen en andere spannings‑ en 

steunvormen, aangeleerd. 
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Cursusgeld: € 25,00 p.p.

Inschrijven: Voor 15 februari 2015.

   Bij voorkeur echter zo snel mogelijk 

aanmelden.

Nader bericht:

LET OP want dat is NIEUW: Na aanmelding en de i DEAL 

betaling ontvang je een bevestigingsmail, met alle info. 

BEWAAR deze mail dus goed. We sturen nog een korte 

mail als reminder een week voor aanvang van de 

activiteit.

29. CURSUS RUGBY (VOOR BEGINNERS)

Bestemd voor:   jongens en meisjes geboren in 2003, 

2004 en 2005(basisonderwijs).

   Er wordt van deze leeftijdsgrenzen 

niet afgeweken.

Aantal lessen: 8 x 1 uur 

Plaats:    Leidse Rugby Club DIOK, Smaragdlaan 

101 (Mors) te Leiden.

Cursusdag:  donderdag van 18.30 – 19.30 uur.

Periode:  De cursus duurt van 5 maart tot en 

met 23 april 2015 en als afsluiting een 

diploma‑uitreiking.

In de schoolvakanties is er geen les.

Benodigdheden:

Aanbevolen wordt een trainingspak/eventueel korte 

broek en voetbalschoenen/sportschoenen. Geadviseerd 

wordt een gebitsbeschermer te dragen, deze wordt 

tijdens de eerste les door DIOK verstrekt ("samen 

happen"). Uiteraard zijn zaken als ballen, tackle‑zakken, 

ed. aanwezig.

Korte inhoud van de cursus:

De kennismaking zal bestaan uit het aanleren van 

basisvaardigheden en uitleg van spelregels, en dergelijke. 

Daarnaast zal zoveel mogelijk het spelelement de 

aandacht krijgen. 

Cursusgeld: € 25,00 p.p.

Inschrijven: Voor 20 februari 2015.

Nader bericht:

LET OP want dat is NIEUW: Na aanmelding en de i DEAL 

betaling ontvang je een bevestigingsmail, met alle info. 

BEWAAR deze mail dus goed. We sturen nog een korte 

mail als reminder een week voor aanvang van de 

activiteit.
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30.  CURSUS BEEBALLEN (VOOR BEGINNERS)

Bestemd voor:   jongens en meisjes geboren in 2005, 

2006, 2007 en 2008 (basisonderwijs).

   Er wordt van deze leeftijdsgrenzen 

niet afgeweken.

Aantal lessen: 2 x 1 uur (zaal) + 6 x 1 uur (veld).

Plaats:    Gymzaal P.C. Hooftlaan (zijstraat 

Vondellaan, Morskwartier);  

Sportveld Biënto, Oegstgeesterweg 2 

(Kikkerpolder; achter het Diaconessen 

ziekenhuis) te Leiden.

Cursusdag:  woensdag van 17.1518.15 uur.

   Laatste les duurt 15 min. langer i.v.m. 

diploma uitreiking.

Periode:  De cursus begint op 11 maart en duurt 

tot en met 29 april 2015..

In de schoolvakanties is er geen les.

Benodigdheden:

Sportkleding en bij voorkeur voetbalschoenen (voor de 

buitentraining). Liever geen gymschoenen i.v.m. 

eventuele gladheid.

Korte inhoud van de cursus:

Beeball, lijkt een beetje op slagbal, je slaat zo hard 

mogelijk tegen een bal vanaf een slagpaaltje, later evt. 

met aangooi (pitch) en dan moet je zo snel mogelijk over 

3 honken naar de plek waar je begonnen bent. Maar er 

is natuurlijk nog veel meer en dat leer je nu juist bij deze 

cursus.

Naast een beetje basistheorie over de spelregels wordt er 

veel aandacht besteed aan de techniek van het gooien, 

vangen en slaan van de bal. Ook het honklopen komt 

aan de orde. De cursus wordt afgesloten met een 

onderling toernooitje. Verder geeft Biënto iedere cursist 

de kans om deel te nemen aan de landelijke beeballdag. 

Cursusgeld: € 25,00 p.p.

Inschrijven: Voor 20 februari 2015.

Nader bericht:

LET OP want dat is NIEUW: Na aanmelding en de i DEAL 

betaling ontvang je een bevestigingsmail, met alle info. 

BEWAAR deze mail dus goed. We sturen nog een korte 

mail als reminder een week voor aanvang van de 

activiteit.
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31. CURSUS KORFBAL (VOOR BEGINNERS)

Bestemd voor:   jongens en meisjes geboren in 2005, 

2006, 2007 en 2008. (basisonderwijs).

   Er wordt van deze leeftijdsgrenzen 

niet afgeweken.

Aantal lessen: 6 x 1,5 uur + afsluitend toernooi.

Plaats:    Sportveld KZ/Danaïden, 

Montgomerystraat (Z‑W) te Leiden

Cursusdag:  woensdag van 16.30 – 18.00 uur.

Periode:  De cursus begint op woensdag 8 april 

en duurt tot en met 27 mei 2015.

   Over de afsluiting hoor je tijdens de 

cursus meer.

In de schoolvakanties is er geen les.

Benodigdheden:

Trainingspak en sportschoenen.

Korte inhoud van de cursus: 

Deze kennismaking bestaat uit het aanleren van 

korfbalvaardigheden op een manier die aangepast is aan 

de leeftijd van de kinderen. De cursusleiders zijn 

korfballers die ervaring hebben in het aanleren van 

korfbalvaardigheden aan kinderen.

Cursusgeld: € 25,00 p.p.

Inschrijven: Voor 15 maart 2015.

Nader bericht:

LET OP want dat is NIEUW: Na aanmelding en de i DEAL 

betaling ontvang je een bevestigingsmail, met alle info. 

BEWAAR deze mail dus goed. We sturen nog een korte 

mail als reminder een week voor aanvang van de 

activiteit.

32. CURSUS ZEILEN (VOOR BEGINNERS)

Bestemd voor:   jongens en meisjes geboren in 2002, 

2003 en 2004 (basisonderwijs).

   Er wordt van deze leeftijdsgrenzen 

niet afgeweken. 

JE MOET GEKLEED KUNNEN ZWEMMEN.

Aantal lessen: 4 x 2 uur.

Plaats:    Watersportcentrum "Vlietland", 

(recreatiegebied Vlietland), 

  Rietpolderweg 11 te Leidschendam.

Cursusdag:  woensdag: 13.30‑15.30 uur of

  woensdag: 16.00‑18.00 uur

Periode:  De cursus begint op 8 april en duurt 

tot en met 29 april 2015.

Benodigdheden:

Beslist nodig regenkleding en sportschoenen die nat 

mogen worden of waterschoentjes. Breng altijd reserve 

kleding mee. Zwemvesten zijn standaard aanwezig in de 

boten. 

Korte inhoud van de cursus:

In deze cursus laten we je kennismaken met de zeilsport.

Je bent kapitein op je eigen schip. We gaan je leren hoe 

je wegvaart maar ook hoe je weer terug komt in de 

haven. Hoe zet je je zeil zo neer dat je zo hard mogelijk 

vaart. Na de 4 middagen weet je zeker dat zeilen een 

hele leuke sport is. De cursus wordt gegeven in een 

OPTIMIST. Je krijgt les van een CWO erkende instructeur.

Cursusgeld: € 25,00 p.p.

Inschrijven: Voor 15 maart 2015.

Nader bericht:

LET OP want dat is NIEUW: Na aanmelding en de i DEAL 

betaling ontvang je een bevestigingsmail, met alle info. 

BEWAAR deze mail dus goed. We sturen nog een korte 

mail als reminder een week voor aanvang van de 

activiteit.

60 Agenda Schoolsportcommissie 2014-2015



Gemeentelijke Schoolcommissie Leiden

33. CURSUS BOOTCAMP (VOOR BEGINNERS)

Bestemd voor:   jongens en meisjes geboren in 2002, 

2003, 2004 en 2005 

  (basisonderwijs).

   Er wordt van deze leeftijdsgrenzen 

niet afgeweken.

Aantal lessen: 5 x 1 uur.

Plaats:    Leidse Hout (Park), ingang theehuis 

aan de Houtlaan 100 (Houtkwartier) 

te Leiden.

Cursusdag:  donderdag 16.00‑17.00 uur 

Periode:  De cursus start op 2 april en duurt tot 

30 april 2015

In de schoolvakanties is er geen les.

Benodigdheden:

(Warme) sportkleding en sportschoenen die tegen een 

stootje kunnen. Wanneer je het door het harde training 

erg warm krijgt, is het handig als je ook nog een 

sportbroekje en een t‑shirt meeneemt !.

Korte inhoud van de cursus:

Geen fitness, maar wel hard werken en nog leuk ook. 

Klimmen, duwen, trekken, zweten en lachen. De 

onderdelen die aan bod komen zijn: touwtrekken, 

estafette, oefeningen (solo) op de plaats, oefeninigen 

met 2 of 3 tallen, oefeningen in een parcours, 

highlandergames onderdelen en eventueel vliegeren.

Cursusgeld: € 25,00 p.p.

Inschrijven: Voor 15 maart 2015 

Nader bericht:

LET OP want dat is NIEUW: Na aanmelding en de i DEAL 

betaling ontvang je een bevestigingsmail, met alle info. 

BEWAAR deze mail dus goed. We sturen nog een korte 

mail als reminder een week voor aanvang van de 

activiteit.

34. CURSUS CRICKET (VOOR BEGINNERS)

Bestemd voor:   jongens en meisjes geboren in 2003, 

2004, 2005 en 2006 (basisonderwijs).

   Er wordt van deze leeftijdsgrenzen 

niet afgeweken.

Aantal lessen: 8 x 1 (à 2) uur. 

Plaats:    Overveerpolder, Abstspoelweg 13; 

naast zwembad Poelmeer te 

Oegstgeest.

Cursusdag:  dinsdag 16.00 – 17.00 uur, onder 

voorbehoud.

Verder mag je altijd tijdens de cursus ook nog een extra 

meetrainen met de clubjeugd van de club op vrijdag!

Periode:  De cursus begint op 19 mei en duurt 

tot en met 7 juli 2015. 

Benodigdheden:

Trainingsbroek (gemakkelijke kleding) en sportschoenen.

Korte inhoud van de cursus:

Het bijbrengen van de belangrijkste spelregels, het 

aanleren van de basistechnieken wat betreft bowlen 

(werpen), batten (slaan) en fielden (vangen e.d.), aan het 

eind van elke les in praktijk gebracht via een onderlinge 

wedstrijd.

Cursusgeld: € 25,00 p.p.

Inschrijven: Voor 25 april 2015.

Nader bericht:

LET OP want dat is NIEUW: Na aanmelding en de i DEAL 

betaling ontvang je een bevestigingsmail, met alle info. 

BEWAAR deze mail dus goed. We sturen nog een korte 

mail als reminder een week voor aanvang van de 

activiteit.
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35. CURSUS SKATEN (VOOR BEGINNERS)

Bestemd voor:   jongens en meisjes geboren in 2005, 

2006, 2007 en 2008 

  (basisonderwijs).

   Er wordt van deze leeftijdsgrenzen 

niet afgeweken.

Aantal lessen: 5 x 1,25 uur.

Plaats:    Sportpark Montgomerystraat, 

handbalveld “Saturnus”, (Z‑W) te 

Leiden..

Cursusdag:  woensdag van 13.00–14.15 uur of 

14.20 – 15.35 uur

Periode:  De cursus begint op 20 mei en duurt 

tot en met 24 juni 2015.

In de schoolvakanties is er geen les.

Benodigdheden:

makkelijke kleding, (fiets) helm, skates, knie‑ en 

polsbeschermers.

Als je geen materialen hebt dan kun je deze huren of 

kopen bij “Have‑fun‑events”.

Korte inhoud van de cursus:

Bij deze skatecursus zal het accent liggen op behendig‑

heid en veiligheid:

• remmen

•  bochten draaien

• volledige skate controle

• skaters in het verkeer.

Cursusgeld: € 25,00 p.p.

Inschrijven: Voor 1 mei 2015. 

Nader bericht:

LET OP want dat is NIEUW: Na aanmelding en de i DEAL 

betaling ontvang je een bevestigingsmail, met alle info. 

BEWAAR deze mail dus goed. We sturen nog een korte 

mail als reminder een week voor aanvang van de 

activiteit.

36. CURSUS BOOGSCHIETEN (VOOR BEGINNERS)

Bestemd voor:   jongens en meisjes geboren in 2003, 

2004, 2005 en 2006

  (basisonderwijs).

   Er wordt van deze leeftijdsgrenzen 

niet afgeweken.

Aantal lessen: 5 x 1,25 uur.

Plaats:    Sportvelden Montgomerystraat, 

handbalveld “Saturnus”, (Z‑W) te 

Leiden.

Cursusdag:  Men kan inschrijven op de tijden:

  geboortejaren 2005 en 2006: 

  woensdag van 15.40 – 16.55 uur;

  geboortejaren 2003 en 2004:

  woensdag van 17.00 – 18.15 uur..

Periode:  De cursus begint op 20 mei en duurt 

tot en met 24 juni 2015.

In de schoolvakanties is er geen les.

Benodigdheden:

makkelijke zittende (niet te wijde) kleding.

Korte inhoud van de cursus:

Boogschieten is een concentratiesport waarbij techniek 

een grote rol speelt. Spierkracht is van minder belang. 

Daarom is deze sport ook voor meisjes erg aantrekkelijk.

Behalve aandacht voor de techniek zal tijdens de 

trainingen ook regelmatig een wedstrijdje verschoten 

worden.

Cursusgeld: € 25,00 p.p.

Inschrijven: Voor 1 mei 2015. 

Nader bericht:

LET OP want dat is NIEUW: Na aanmelding en de i DEAL 

betaling ontvang je een bevestigingsmail, met alle info. 

BEWAAR deze mail dus goed. We sturen nog een korte 

mail als reminder een week voor aanvang van de 

activiteit. 
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37. CURSUS WATERSCOUTING (VOOR BEGINNERS)

Bestemd voor:   jongens en meisjes geboren in 2002, 

2003, 2004, 2005, 2006 en en 2007 

(basisonderwijs).

   Er wordt van deze leeftijdsgrenzen 

niet afgeweken.

JE MOET WEL (GEKLEED) KUNNEN ZWEMMEN.

Aantal lessen: 2 x 6 uur.

Plaats:    Scouting Lodewijksgroep, Admiraal 

Banckertweg 19a (Waardeiland‑ 

Noord) te Leiden.

Cursusdag:  zaterdag: 10.00‑16.00 uur. 

Periode:  De cursusdata zijn: 30 mei en 6 juni 

2015.

Inhaaldag:  13 juni

Benodigdheden:

Natuurlijk is dat een beetje afhankelijk van het weer, 

kleding die warm genoeg is en nat mag worden 

(regenkleding) en sport‑ of bootschoenen (kunnen nat 

worden). Breng altijd reserve kleding , zwemkleding en 

een handdoek mee. Zwemvesten zijn standaard 

aanwezig in de boten.

Korte inhoud van de cursus:

Tijdens de cursus maak je kennis met waterscouting 

(zeeverkenners). Je leert de beginselen van het zeilen 

door samen met ervaren zeeverkenners het water op te 

gaan in een lelievlet. Daarnaast maak je, in groepsver‑

band, kennis met spellen en overige activiteiten die met 

waterscouting te maken hebben. Laat je uitdagen! Kom 

zeilen bij de Lodewijksgroep!

Cursusgeld: € 25,00 p.p.

Inschrijven: Voor 5 mei 2015.

Nader bericht:

LET OP want dat is NIEUW: Na aanmelding en de i DEAL 

betaling ontvang je een bevestigingsmail, met alle info. 

BEWAAR deze mail dus goed. We sturen nog een korte 

mail als reminder een week voor aanvang van de 

activiteit.

38. CURSUS SKIËN (VOOR BEGINNERS)

Bestemd voor:   jongens en meisjes geboren in 2000, 

2001, 2002 en 2003 

(basis en voortgezet onderwijs).

   Er wordt van deze leeftijdsgrenzen 

niet afgeweken.

Aantal lessen: 4 x 1 uur.

Plaats:    Snowworld, Buytenparklaan 30, 2717 

AX Zoetermeer. De cursisten gaan op 

eigen gelegenheid en eigen kosten 

naar Snowworld.

Cursusdag:  dinsdag van 17.30 – 18.30 uur.

Periode:  23 september t/m 14 oktober 2014.

De eerste les mag beslist niet gemist worden.

Benodigdheden:

• ski's  stokken en schoenen (ter plaatse huren, is in 

het cursusgeld inbegrepen)

• sportkleding  trainingspak en wanten/handschoenen 

(zelf voor zorgen).

Korte inhoud van de cursus:

Deze skicursus is bestemd voor die meisjes en jongens 

die nog niet eerder op de "latten" gestaan hebben en 

toch ook eens kennis willen maken met de skisport.

Cursusgeld:  € 25,00 p.p. inclusief huur van ski's, 

stokken en schoenen.

Inschrijven: Voor 12 september 2014.

Nader bericht:

LET OP want dat is NIEUW: Na aanmelding en de i DEAL 

betaling ontvang je een bevestigingsmail, met alle info. 

BEWAAR deze mail dus goed. We sturen nog een korte 

mail als reminder een week voor aanvang van de 

activiteit.
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39. CURSUS GOLF (VOOR BEGINNERS)

Bestemd voor:   jongens en meisjes geboren in 2001, 

2002, 2003, 2004, 2005 en 2006 

(basis‑ en voortgezet onderwijs).

   Er wordt van deze leeftijdsgrenzen 

niet afgeweken.

Aantal lessen: 5 x 1 uur.

Plaats:    Golfbaan "Het Wedde", Richard 

Wagnerlaan 87 te Voorschoten.

Cursusdag:  woensdag 17.00 ‑ 18.00 uur;

Periode:  Zodra er voldoende cursisten zijn 

aangemeld start:

   De 1e periode op 24 september en 

duurt tot en met 29 oktober 2014; 

de 2e periode start op 4 maart en 

duurt tot en met 1 april 2015. 

In de schoolvakanties is er geen les.

Korte inhoud van de cursus:

• Aanleren van de grondbeginselen en de terminologie 

van de golfsport zoals o.a.:

 ‑ swingen (bal wegslaan)

 ‑ approach (benaderen van de green)

 ‑ putten (balletje in 't gaatje).

Cursusgeld: € 25,00 p.p.

Inschrijven:  Voor 12 september 2014  

(2e periode 15 februari 2015).

Nader bericht:

LET OP want dat is NIEUW: Na aanmelding en de i DEAL 

betaling ontvang je een bevestigingsmail, met alle info. 

BEWAAR deze mail dus goed. We sturen nog een korte 

mail als reminder een week voor aanvang van de 

activiteit.

40. CURSUS WINDSURFEN (VOOR BEGINNERS)

Bestemd voor:   jongens en meisjes geboren in 1997, 

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 

2004, 2005 en 2006 (basis‑ en 

voortgezet onderwijs).

   Er wordt van deze leeftijdsgrenzen 

niet afgeweken.

Voorwaarde:  Deelnemers moeten een gewicht van 

minimaal 35 kg. en een lengte van 

minimaal 1.48 m. hebben i.v.m. de 

kracht ten opzichte van de surfplank 

en de maten van het surfpak.

  Uiteraard moet je kunnen zwemmen.

Plaats:    Funsport van Vliet, Het Lange Land 5 

(bij Noord AA) te Zoetermeer.

Cursusdag:  Eéndaagse cursus op zaterdag of 

zondag van 11.00‑16.00 uur.

Data:  1e periode:

  ZATERDAG: 27 september 2014

  ZONDAG: 28 september 2014

  2e periode:

  ZATERDAG: 30 mei 2014

  ZONDAG: 7 juni 2015

Benodigdheden:

Regenkleding, zwemkleding, handdoeken en sport‑

schoenen die nat mogen worden.

Korte inhoud van de cursus:

De opzet is een kennismaking met windsurfen. Een 

voorwaarde is dat men kan zwemmen. De cursus bestaat 

uit: theorie/informatie les op de simulator (droogtrainen) 

balansoefeningen klassikaal les "aan de boei" theorie 

vrijvaren met begeleiding van instructeurs.

Cursusgeld: € 25,00 p.p.

Inschrijven:  Voor 15 september 2014 (2e periode 

10 mei 2015).

Nader bericht:

LET OP want dat is NIEUW: Na aanmelding en de i DEAL 

betaling ontvang je een bevestigingsmail, met alle info. 

BEWAAR deze mail dus goed. We sturen nog een korte 

mail als reminder een week voor aanvang van de 

activiteit.
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41. CURSUS VELDRIJDEN ( VOOR BEGINNERS)

Bestemd voor:  jongens en meisjes geboren in 2001, 

2002, 2003 en 2004  

(basis‑ en voortgezet onderwijs).

   Er wordt van deze leeftijdsgrenzen 

niet afgeweken

Aantal lessen: 4 x 1 uur + 1 x 3 uur. 

Plaats:   Wielerbaan “De Bult”, Willlem van de 

Madeweg 1 (Roomburg) te Leiden bij 

clubgebouw “LRTV Swift”.

Cursusdag:  donderdag van 17.15 – 18.15 uur.

Periode:  9 tot en met 30 oktober 2014. N.B.: 

de cursus duurt 4 lessen, heb je dan 

de smaak te pakken mag je nog 3 x 

meetrainen met de jeugdgroep (do. 

17.00‑18.00 uur) van LRTV Swift.

Benodigdheden:

• een goed rijdende ATB of veldracefiets of mountain‑

bike goedwerkende  remmen. 

• warme sportkleding: bijvoorbeeld trainingspak

• fietshandschoenen en helm

• set schone kleding en een handdoek voor na de 

training Het dragen van een helm is verplicht  

(kan eventueel worden geleend)

• Ouders zijn aanwezig tijdens de schoolsportcursus

Korte inhoud cursus:

Wat is veldrijden? Met een veldracefiets, ATB of 

mountainbike over onverharde paden van zand of gras 

fietsen. Soms hebben deze paden vaak oneffenheden, 

zodat een goede fietsstuurkunst een eerste vereiste is. 

Beheers je dit niet, dan gaan wij dat aanleren.

Ook rijden in heuvelachtig terrein is een kenmerk van het 

veldrijden. Langs een smal paadje met een goede 

snelheid omhoog fietsen. Veldrijden is een sport voor 

avontuurlijke jongens en meisjes. Avontuur, maar ook 

doorzettingsvermogen is een eerste vereiste om deze 

bijzondere vorm van het wielrennen te willen beoefenen.

Je leert behendigheid op de fiets, maar ook het snel en 

juist schakelen. Stuurmanskunst is wat je gaat aanleren, 

maar ook inzicht krijgen in het terrein. Welke route kies 

je om zo snel mogelijk de finish te bereiken. Tot slot: wat 

te denken als het regent. Juist: jij en je fiets zitten onder 

de modder. Wat een beleving, als je fiets weer schoon 

gespoten is en uiteraard is zelf douchen hoognodig en 

dik verdiend.

Cursusgeld: € 25,00 p.p.  

Inschrijven: Voor 20 september 2014.

Nader bericht:

LET OP want dat is NIEUW: Na aanmelding en de i DEAL 

betaling ontvang je een bevestigingsmail, met alle info. 

BEWAAR deze mail dus goed. We sturen nog een korte 

mail als reminder een week voor aanvang van de 

activiteit.
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42. CURSUS SHORTTRACK (VOOR BEGINNERS)

Bestemd voor:   jongens en meisjes geboren in 2002, 

2003, 2004, 2005, 2006 en 2007 

(basis‑ en voortgezet onderwijs).

   Er wordt van deze leeftijdsgrenzen 

niet afgeweken.

Aantal lessen: 5 x 1 uur.

Plaats:    IJshal, Vondellaan 41 (Mors) te Leiden.

Cursusdag:  zaterdag van 11.15 ‑12.15 uur; 

aanwezig zijn om 10.45 uur.

Periode:  Afhankelijk van de deelname worden 

er 2 cursussen georganiseerd:

   1e Periode van 4 oktober tot en met  

8 november 2014,

  N.B. in de herfstvakantie is er WEL les;

   2e Periode van 15 november t/m 13 

december 2014.

Benodigdheden:

• Noren of Shorttrack schaatsen 

• Handschoenen

• Knie‑ en scheenbeschermers

• Helm.

• Warme sportkleding, waar je je makkelijk in kunt 

bewegen, geen skipak of iets dergelijks.

• Schaatsen kun je eventueel huren bij de shop van  

Ooms Sport in de IJshal.

Voorwaarden:  Je moet voor deze cursus minimaal 

kunnen schaatsen zonder hulpmidde‑

len (zoals een rekje). 

Korte inhoud van de cursus:  

Er wordt aandacht besteed aan:

Materiaal en veiligheid, regels op de ijsbaan, bochten 

techniek, techniek rechte stuk, inhaal acties, starten en 

wedstrijd regels.

Cursusgeld: € 25,00 p.p.

Inschrijven:  Voor 20 september 2014 (2e periode 

25 oktober).

Nader bericht:

LET OP want dat is NIEUW: Na aanmelding en de i DEAL 

betaling ontvang je een bevestigingsmail, met alle info. 

BEWAAR deze mail dus goed. We sturen nog een korte 

mail als reminder een week voor aanvang van de 

activiteit.
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43. CURSUS TIENERYOGA (VOOR BEGINNERS)

Bestemd voor:   jongens en meisjes geboren in 1998, 

1999, 2000, 2001, 2002, 2003 en 

2004 (basis‑ en voortgezet onderwijs). 

   Er wordt van deze leeftijdsgrenzen 

niet afgeweken.

Aantal lessen: 8 x 1 uur.

Plaats:    Yogi Yoki, Yoga Studio, Maresingel 7 

(Groenoord) te Leiden.

Cursusdag:  vrijdag 7.00 ‑ 18.00 uur.

Periode:  Afhankelijk van de deelname worden 

er 2 periode gepland:

   Periode 1: 10 oktober tot en met  

6 december 2014;

   Periode 2: 10 januari tot en met  

7 maart 2015.

In de schoolvakanties is er geen les.

Benodigdheden:   Joggingbroek of legging met 

T‑shirt. Kleding moet makkelijk 

zitten.

Korte inhoud cursus:

Tieneryoga is een vorm van yoga speciaal afgestemd op 

tieners. De lessen zijn afwisselend en gaan meestal over 

een bepaald thema, zoals uiterlijk, ademhaling, 

zelfvertrouwen, toekomstdromen of vriendschap. Ook 

komt regelmatig het onderwerp pesten aan de orde.

De tieners kunnen in de lessen helemaal zichzelf zijn en 

tot rust komen. Ook leren ze hoe ze beter om kunnen 

gaan met hun gevoelens en met spanningen uit het 

dagelijkse leven. Bovendien wordt hun concentratie 

bevorderd.

Cursusgeld: € 25,00 p.p.

Inschrijven:  Voor 20 september 2014 (2e periode 

20 december 2014).

Nader bericht:

LET OP want dat is NIEUW: Na aanmelding en de i DEAL 

betaling ontvang je een bevestigingsmail, met alle info. 

BEWAAR deze mail dus goed. We sturen nog een korte 

mail als reminder een week voor aanvang van de 

activiteit.
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44.  CURSUS KUNSTRIJDEN OP DE 
SCHAATS (VOOR BEGINNERS)

Bestemd voor:   jongens en meisjes geboren 2001, 

2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 

2008 en 2009 (basis en voortgezet 

onderwijs).

   Er wordt van deze leeftijdsgrenzen 

niet afgeweken.

Aantal lessen: 10 x 1 uur.

Plaats:    IJshal, Vondellaan 41 (Mors) te Leiden.

Cursusdag:   zaterdag van 9.00 ‑ 10.00 uur. 

Om 08.50 uur aanwezig zijn.

Periode:  De cursus begint op 4 oktober en 

duurt tot en met 6 december 2014.

Er is in de Herfstvakantie wel les.

Benodigdheden:

• kunstschaatsen van goede kwaliteit en goed 

geslepen;

• sportkleding en handschoenen.

Schaatsen kunt je eventueel huren bij de shop van Ooms 

Sport in de IJshal.

Korte inhoud van de cursus:

Er wordt onderricht gegeven in:

• juiste schaatsstand;

• evenwicht op de schaats;

• juiste lichaamsbalans;

• specifieke kunstrijtechnieken.

De laatste les wordt de cursus afgesloten met een 

uitvoering voor de ouders.

Cursusgeld: € 25,00 p.p.

Inschrijven: Voor 20 september 2014.

Nader bericht:

LET OP want dat is NIEUW: Na aanmelding en de i DEAL 

betaling ontvang je een bevestigingsmail, met alle info. 

BEWAAR deze mail dus goed. We sturen nog een korte 

mail als reminder een week voor aanvang van de 

activiteit.

45. CURSUS IJSHOCKEY (VOOR BEGINNERS)

Bestemd voor:   jongens en meisjes geboren in 2000, 

2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 

2007, 2008 en 2009 (basis en 

voortgezet onderwijs).

   Er wordt van deze leeftijdsgrenzen 

niet afgeweken.

Aantal lessen: 10 x 1 uur.

Plaats:    IJshal, Vondellaan 41 (Mors) te Leiden.

Cursusdag:  zaterdag van 16.15 – 17.15 uur.

Periode:  De cursus begint op 4 oktober en 

duurt tot en met 6 december 2014. 

Er is in de Herfstvakantie wel les.

Benodigdheden:

Hockeyschaatsen en handschoenen

Knie‑ en elleboogbeschermers (van skaten of skeeleren)

Voor een stick en een helm wordt gezorgd. 

Schaatsen kun je eventueel huren bij de shop van Ooms 

Sport in de IJshal.

Korte inhoud van de cursus:

Bij de IJshockeyschool van de Leiden Lions krijg je de 

eerste beginselen van:

• techniek van schaatsen  

• stickbehandeling  

• spelinzicht en –regels aangeboden

• de laatste les spelen we ’n wedstrijdje.

Cursusgeld: € 25,00 p.p.

Inschrijven: Voor 20 september 2014.

Nader bericht:

LET OP want dat is NIEUW: Na aanmelding en de i DEAL 

betaling ontvang je een bevestigingsmail, met alle info. 

BEWAAR deze mail dus goed. We sturen nog een korte 

mail als reminder een week voor aanvang van de 

activiteit.
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46. CURSUS JIU-JITSU (VOOR BEGINNERS)

Bestemd voor:   jongens en meisjes geboren in 1998, 

1999, 2000, 2001, 2002, 2003,2004, 

2005, 2006 en 2007 (basis‑ en 

voortgezet onderwijs).

   Er wordt van deze leeftijdsgrenzen 

niet afgeweken.

Aantal lessen: 10 x 1 uur.

Plaats:    Bodukan Leiden, Groenesteeg 107 

(Centrum) te Leiden.

Cursusdag:  geboortejaren 1998 t/m 2003:

  dinsdag van 19.00 – 20.00 uur;

  geboortejaren 2003 t/m 2007:

  vrijdag van 17.00 – 18.00 uur;

Periode:  De cursus begint op di. 7 en vr. 10 

oktober en duurt tot en met di. 16 

december 2014 en vr. 16 januari 2015

In de schoolvakanties is er geen les.

Benodigdheden:

Joggingbroek en een Tshirt/sweater met lange mouwen.

Korte inhoud van de cursus:

Jiu‑jitsu is een all‑round verdedigingsport met technieken 

uit judo, karate en boksen. Aan bod komen de volgende 

aspecten:

• Werken aan houding en uitstraling, verbaal en 

non‑verbaal

• Het weerbaar maken van de cursisten in het dagelijks 

leven

• Omgaan met waarden en normen

• Korte snelle bevrijdingen 

• Verdedigen tegen schoppen en slaan

• Leren vallen en rollen

• Trainen van trap‑ en stoottechnieken

De lessen worden afgesloten met een klein examen, 

waarbij iedereen mag komen kijken. 

Cursusgeld: € 25,00 p.p.

Inschrijven: Voor 20 september 2014.

Nader bericht:

LET OP want dat is NIEUW: Na aanmelding en de i DEAL 

betaling ontvang je een bevestigingsmail, met alle info. 

BEWAAR deze mail dus goed. We sturen nog een korte 

mail als reminder een week voor aanvang van de 

activiteit.
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47. CURSUS TENNIS (VOOR BEGINNERS)

Bestemd voor:   jongens en meisjes geboren in 1999, 

2000, 2001, 2002 en 2003

  (basis‑ en voortgezet onderwijs).

   Er wordt van deze leeftijdsgrenzen 

niet afgeweken.

Aantal lessen: 8 x 1 uur.

Plaats:    Drie Octoberhal, Smaragdlaan 99 

(Mors) te Leiden. 

Cursusdag:  donderdag 17.00 ‑ 18.00 uur.

Periode:  Afhankelijk van de deelname worden 

er 2 cursussen georganiseerd.

   1e Periode van 9 oktober tot en met  

4 december 2014;

   2e Periode van 11 december 2014 tot 

en met 19 februari 2015.

Benodigdheden:

Sportkleding en tennisschoenen. Er zijn tennisrackets 

beschikbaar. Als je zelf een racket hebt, neem dit dan 

mee.

Korte inhoud van de cursus:

De lessen worden in groepsverband gegeven (1 docent 

per baan). Er wordt les gegeven door docenten van 

Tennis Challange, Tenniscollege Leiden of Tennisschool 

Leiden, dit is afhankelijk van tijd, dag en locatie. Je leert 

de basistechnieken / slagen van de tennissport. Zoals: 

for‑ en backhand, volleys en serveren (opslaan) en lobjes 

(hoge ballen) geven. Maar ook leer je het juiste 

voetenwerk wat daarbij hoort.

Cursusgeld: € 25,00 p.p.

Inschrijven:  Voor 25 september 2014 (2e periode 

20 november 2014).

Nader bericht:

LET OP want dat is NIEUW: Na aanmelding en de i DEAL 

betaling ontvang je een bevestigingsmail, met alle info. 

BEWAAR deze mail dus goed. We sturen nog een korte 

mail als reminder een week voor aanvang van de 

activiteit.

48.  CURSUS SCHAATSEN OP NOREN  
(VOOR BEGINNERS)

Bestemd voor:   jongens en meisjes geboren in 2000, 

2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 

en 2007 (basis‑ en voortgezet 

onderwijs).

   Er wordt van deze leeftijdsgrenzen 

niet afgeweken.

Aantal lessen: 9 x 1 uur.

Plaats:    IJshal, Vondellaan 41 (Mors) te Leiden.

Cursusdag:  vrijdag van 16.15 ‑17.15 uur.

Periode:  De cursus begint 10 oktober en duurt 

tot en met 19 december 2014.

In de schoolvakanties is er geen les.

Benodigdheden:

• Noren (houten Noren of Easy Gliders ‑goed van maat 

en een stevige schoen‑ zijn ook toegestaan);

• Sportkleding

• Helm sterk aanbevolen.

• Schaatsen kun je eventueel huren bij de shop van  

Ooms Sport in de IJshal.

Korte inhoud van de cursus:

Er wordt onderricht gegeven in:

• het onderhoud van de schaatsen;

• de techniek van het hardrijden op het rechte eind;

• de techniek van het hardrijden in de bochten;

• de techniek van het starten.

Cursusgeld: € 25,00 p.p.

Inschrijven: Voor 25 september 2014.

Nader bericht:

LET OP want dat is NIEUW: Na aanmelding en de i DEAL 

betaling ontvang je een bevestigingsmail, met alle info. 

BEWAAR deze mail dus goed. We sturen nog een korte 

mail als reminder een week voor aanvang van de 

activiteit.
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49. CURSUS CAPOEIRA (VOOR BEGINNERS)

Bestemd voor:   jongens en meisjes geboren in 2000, 

2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 

2007, 2008 en 2009 (basis‑ en 

voortgezet onderwijs).

   Er wordt van deze leeftijdsgrenzen 

niet afgeweken.

Aantal lessen: 8 x 1 uur.

Plaats:    Gymzaal P.C. Hooftlaan, zijstraat 

Vondellaan (Morskwartier) te Leiden

Cursusdag en periode:

  geboortejaren ‘05 t/m ‘09:

  woensdag 16.00 – 17.00 uur

  geboortejaren ‘00 t/m ‘04: 

  woensdag 17.00 – 18.00 uur;

   Deze cursus start 15 oktober tot en 

met 10 december 2014;

In de schoolvakanties is er geen les.

Benodigdheden:

Binnensportkleding of makkelijk zittende kleding, bij 

voorkeur een lange trainingsboek en t‑shirt.

Korte inhoud van de cursus:

Capoeira vindt zijn oorsprong in Brazilië. 

Het is een combinatie van vechtsport, dans, muziek en 

acrobatiek. Capoeira speelt zich af in een kring, de roda, 

waarbinnen steeds twee spelers hun spel spelen, terwijl 

de rest van de groep hen opzweept met muziek en zang. 

Het spel is een dialoog tussen twee spelers door middel 

van beweging. Het is een combinatie van elegantie en 

controle, schijnbewegingen, aanvallen en verdedigin‑

gen. Tijdens de cursus leer je de basisbewegingen van 

aanval en verdediging en het bespelen van de 

bijbehorende instrumenten. Het spel van Capoeira is één 

grote verrassing! 

 

Cursusgeld: € 25,00 p.p.

Inschrijven: Voor 1 oktober 2014 

Nader bericht:

LET OP want dat is NIEUW: Na aanmelding en de i DEAL 

betaling ontvang je een bevestigingsmail, met alle info. 

BEWAAR deze mail dus goed. We sturen nog een korte 

mail als reminder een week voor aanvang van de 

activiteit.
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50. CURSUS KIDSCARDIO (VOOR BEGINNERS)

Bestemd voor:   jongens en meisjes geboren in 2000, 

2001, 2002, 2003 en 2004 (basis‑ en 

voortgezet onderwijs).

   Er wordt van deze leeftijdsgrenzen 

niet afgeweken.

Aantal lessen: 8 x 0,75 uur.

Plaats:    Accommodatie de Spartaan, 

Groenesteeg 107 (Centrum) te Leiden.

Cursusdag:  dinsdag 18.45‑19.30 uur. 

Periode:  Afhankelijk van de deelname worden 

er 2 cursussen georganiseerd.

   1e Periode van 28 oktober t/m  

16 december 2014.

   2e Periode van 6 januari t/m  

3 maart 2015.

In de schoolvakanties is er geen les.

Benodigdheden:

sportkleding.

Korte inhoud van de cursus:

Kidscardio is een les waarbij gebruik wordt gemaakt van 

cardio‑apparatuur zoals: fietsen, hardloopbanden, 

roeiers, steps, crosstrainers enz. De training richt zich 

voornamelijk op vetverbranding en conditie verbetering. 

Kidscardio is gezond voor het hele lichaam, je valt erdoor 

af, je spieren worden steviger en sterker, je conditie 

verbetert en doordat bepaalde stoffen in het lichaam 

worden geactiveerd zal je jezelf veel lekkerder voelen.

Cursusgeld: € 25,00 p.p.

Inschrijven:  Voor 10 oktober 2014 (2e periode 20 

december 2014).

Nader bericht:

LET OP want dat is NIEUW: Na aanmelding en de i DEAL 

betaling ontvang je een bevestigingsmail, met alle info. 

BEWAAR deze mail dus goed. We sturen nog een korte 

mail als reminder een week voor aanvang van de 

activiteit.

51. CURSUS TAEKWONDO (VOOR BEGINNERS)

Bestemd voor:   jongens en meisjes geboren in 1996, 

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 

2003, 2004, 2005 en 2006 (basis‑ en 

voortgezet onderwijs).

   Er wordt van deze leeftijdsgrenzen 

niet afgeweken.

Aantal lessen: 12 x 1 uur + examenles.

Plaats:    Accommodatie Taekwondovereniging 

"Leiden", Pieterskerkgracht 7 

(Centrum) te Leiden.

Cursusdag:  maandag van 18.00 ‑ 19.00 uur.

Periode:  De cursus begint 27 oktober 2014 en 

duurt tot en met 26 januari 2015. 

In de schoolvakanties is er geen les.

Korte inhoud van de cursus:

Teakwondo is een Koreaanse gevechtsport die voor 70% 

bestaat uit schoptechnieken. De cursus bestaat uit het 

aanleren van de basisbeginselen waaronder:

• het zelfverdediging tegen vasthouden en slaan;

• het sparren; het vrije gevecht zoals het wordt 

beoefend voor de wedstrijdsport;

• het aanleren van schoptechnieken op een kussentje 

of een stootzak.

• De cursus wordt afgesloten met een examen voor de 

gele slip in een extra les op 2 februari 2015.

Cursusgeld: € 25,00 p.p.

Inschrijven: Voor 10 oktober 2014.

Nader bericht:

LET OP want dat is NIEUW: Na aanmelding en de i DEAL 

betaling ontvang je een bevestigingsmail, met alle info. 

BEWAAR deze mail dus goed. We sturen nog een korte 

mail als reminder een week voor aanvang van de 

activiteit.

72 Agenda Schoolsportcommissie 2014-2015



Gemeentelijke Schoolcommissie Leiden

52. CURSUS KUNG FU (VOOR BEGINNERS)

Bestemd voor:   jongens en meisjes geboren in 2002, 

2003 , 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 

en 2009 (basis‑ en voortgezet 

onderwijs).

   Er wordt van deze leeftijdsgrenzen 

niet afgeweken.

Aantal lessen: 8 x 1 uur 

Plaats:    Accommodatie Hong Ying Wuguan, 

Johan Wagenaarlaan 14a, (Z‑W) te 

Leiden.

Cursusdag en periode:

Afhankelijk van de deelname worden er 2 perioden 

georganiseerd.

TIJGERS: geboortejaren 2005 t/m 2009: 

donderdag 16.00 – 17.00 uur;

1e periode: 30 oktober tot en met 18 december 2014;

2e periode: 8 januari tot en met 5 maart 2015.

DRAKEN: geboortejaren 2002 t/m 200: 

donderdag 17.00 ‑ 18.00 uur;

1e periode: 30 oktober tot en met 18 december 2014;

2e periode: 8 januari tot en met 5 maart 2015;

In de schoolvakanties is er geen les.

Benodigdheden:

Gemakkelijke sportkleding (jogging‑ of trainingsbroek, 

T‑shirt), sportschoenen ZONDER zwarte zolen.

Korte inhoud van de cursus:

Kung Fu is bijna 2001 jaar geleden onstaan in het 

beroemde Shaolin Klooster in China. Kung Fu betekend 

letterlijk “hard werken” of “hoge ontwikkeling”. Het 

basis van Kung Fu zijn sterke benen en een soepele 

lichaam. De oefening zijn vaak zeer dynamisch en zijn 

oorspronkelijk beïnvloed door de bewegingen van dieren 

zoals, Tijger, Slang, Kraanvogel, Aap en Draak.

In deze kennismakingscursus maken de leerlingen op een 

speelse manier kennis met de Shaolin oefeningen, 

cultuur en discipline. Ze ontwikkelen coördinatie, 

lenigheid, kracht en zelfvertrouwen. Kung Fu verbeterd 

concentratie, mentale veerkracht en is goed voor de 

algemene gezondheid. De lessen worden afgesloten met 

een klein examen waarbij de ouders en andere 

belangstellenden van harte welkom zijn.

Cursusgeld: € 25,00 p.p.

Inschrijven:  Voor 10 oktober 2014 (2e periode 20 

december 2014).

Nader bericht:

LET OP want dat is NIEUW: Na aanmelding en de i DEAL 

betaling ontvang je een bevestigingsmail, met alle info. 

BEWAAR deze mail dus goed. We sturen nog een korte 

mail als reminder een week voor aanvang van de 

activiteit.
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53. CURSUS KICKFIT 4 KIDS  (VOOR BEGINNERS)

Bestemd voor:   jongens en meisjes geboren in 1998, 

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 

en 2005 ( basis‑ en voortgezet 

onderwijs)

   Er wordt van deze leeftijdsgrenzen 

niet afgeweken.

Aantal lessen: 6 x 1 uur .

Plaats:   Cordesfysio, Dobbedreef 1b (op het 

tennispark Stevenshof) te Leiden

Cursusdag: 

Geboortejaren 2002, 2003, 2004 en 2005 

woensdag: 14.30 – 15.30 uur;

Geboortejaren 1998, 1999, 2000 en 2001

woensdag: 16.30 – 17.30 uur.

Periode:  De cursus start op 29 oktober 2014 en 

duur tot en met 3 december 2014

In de schoolvakanties is er geen les.

Benodigdheden:

Sportkleding handdoek en sportschoenen

Korte inhoud cursus:

Een hele bijzondere groepsles, waarin onder begeleiding 

wordt gewerkt aan conditie en lichaamsbeheersing. Voor 

wie houdt van Kickboksen maar wel veilig en verant‑

woord en zonder direct lichaamscontact is dit een hele 

leuke training. Stoten tegen een boks zak en met de 

schenen tegen kickpads wordt wel gedaan. Je krijgt er 

meer conditie van en ook nog eens sterker, fitter en 

zelfverzekerder. Een echte kick!

Cursusgeld: € 25,00 p.p.  

Inschrijven: Voor 10 oktober 2014

Nader bericht:

LET OP want dat is NIEUW: Na aanmelding en de i DEAL 

betaling ontvang je een bevestigingsmail, met alle info. 

BEWAAR deze mail dus goed. We sturen nog een korte 

mail als reminder een week voor aanvang van de 

activiteit.

54.  CURSUS KINDERKENDO

Bestemd voor:   jongens en meisjes geboren in 2000, 

2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 

en 2007 

(basis‑ en voortgezet onderwijs)

   Er wordt van deze leeftijdsgrenzen 

niet afgeweken.

Aantal lessen: 5 x 1 uur.

Plaats:   Sportschool Aad van Polanen, 

Universitair Sportcentrum ,

   Einsteinweg 6 (Science park) te 

Leiden.

Cursusdag:  zondag: 12.00 – 13.00 uur

Periode:  De cursus begint op 2 november en 

duurt tot en met 30 november 2014

In de schoolvakanties is er geen les.

Benodigdheden:

joggingbroek, t‑shirt, geen schoenen

Korte inhoud van de cursus:

Kendo, de weg van het zwaard, is een van de populairste 

krijgskunsten in Japan: een sport waarin zowel het 

lichaam als de geest worden getraind en waarbij de 

gedachten achter de tradities belangrijker zijn dan het 

behalen van medailles. Het belangrijkste doel van kendo 

is continue verbetering op mentaal en fysiek gebied, 

waardoor je uiteindelijk in staat bent om alle confronta‑

ties in het leven aan te gaan. De sport verbetert je 

uithoudingsvermogen, gezondheid en vitaliteit. Kendo 

ziet er indrukwekkend uit, motiveert en is geschikt voor 

alle leeftijden. In Japan maakt kendo al vanaf de 

basisschool deel uit van het vak lichamelijke opvoeding.

De sport wordt beoefend met een bamboezwaard 

(shinai) en een beschermende uitrusting (bogu). Deze 

uitrusting bestaat uit vier delen: de men (hoofdbescher‑

mer), de kote (handbeschermers), de do (middelbescher‑

mer) en de tare (lichaamsbeschermer). Daarnaast 

gebruiken kendobeoefenaars (kenshi of kendoka) ook 

hakama en gi als kleding tijdens de training.
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Cursusgeld: € 25,00 p.p.

Inschrijven: Voor 10 oktober 2014 

Nader bericht:

LET OP want dat is NIEUW: Na aanmelding en de i DEAL 

betaling ontvang je een bevestigingsmail, met alle info. 

BEWAAR deze mail dus goed. We sturen nog een korte 

mail als reminder een week voor aanvang van de 

activiteit.

55. CURSUS KICKBOKSEN (VOOR BEGINNERS)

Bestemd voor:   jongens en meisjes geboren in 2000, 

2001, 2002, 2003, 2004 en 2005 

(basis‑ en voortgezet onderwijs).

   Er wordt van deze leeftijdsgrenzen 

niet afgeweken.

Aantal lessen: 10 x 1 uur.

Plaats:    Sportcenter Sahinbas, Corantijnstraat 

2a (Noord, achter W. de Zwijgerlaan) 

te Leiden.

Cursusdag:  woensdag van 16.30 – 17.30 uur.

Periode:  De cursus start op 5 november 2014 

en duurt tot en met 28 januari 2015.

In de schoolvakanties is er geen les.

Benodigdheden:

Sportkleding en een handdoek.

Korte inhoud van de cursus:

Bij Kickboksen maakt men gebruik van een aantal 

natuurlijke wapens die het menselijk lichaam heeft: 

vuisten, voeten, schenen en knieën. 

Kickboksen voor de jeugd bevat veel spelelementen, 

zodat de leerlingen spelenderwijs bekend raken met de 

technieken van boksen en disciplines van karate. Het is 

een perfecte manier om conditioneel pittig te trainen, 

daarnaast leert men natuurlijk de combinatie van het 

westerse boksen en trap technieken uit oosterse 

disciplines. Bij de training wordt er gebruik gemaakt van 

beschermend materiaal, zoals bokshandschoenen, 

scheenbeschermers en voetbeschermers. Maar je moet 

wel tegen een stootje kunnen

 

Cursusgeld: € 25,00 p.p.

Inschrijven: Voor 15 oktober 2014.

Nader bericht:

LET OP want dat is NIEUW: Na aanmelding en de i DEAL 

betaling ontvang je een bevestigingsmail, met alle info. 

BEWAAR deze mail dus goed. We sturen nog een korte 

mail als reminder een week voor aanvang van de 

activiteit.
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56. CURSUS AIKIDO (VOOR BEGINNERS)

Bestemd voor:   jongens en meisjes geboren in 1996, 

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 

2003, 2004, 2005, 2006 en 2007 

(basis‑ en voortgezet onderwijs).

Aantal lessen: 10 x 1 uur (BaO), 10 x 1,5 uur (V.O.)

Plaats:    Gymnastieklokaal Pieterskerkgracht 

(Centrum) te Leiden.

Cursusdag:  BaO: geboortejaren 2002 t/m 2007

  zondag 16.30 – 17.30 uur;

  V.O.: geboortejaren 1996 t/m 2002

  donderdag 19.00 – 20.30 uur

Periode:  BaO: De cursus start op 2 november 

2014 en duurt tot en met 25 januari 

2015.

   V.O.: De cursus start op 6 november 

2014 en duurt tot en met 22 januari 

2015 

In de schoolvakanties is er geen les.

Benodigdheden:

Trainingsbroek, T‑shirt en slippers.

Korte inhoud van de cursus:

Aikido is een verdedigingskunst en komt van de Japanse 

Samurai (ridders) vandaan. Bij aikido leer je onder andere 

om de tegenstander zonder geweld of agressie onder 

controle te houden. Tijdens de cursus leer je valbreken 

(Ukemi), technieken om een aanval op te vangen door 

worpen (Nage waza) en grepen (Katame waza), je leert 

met de beweging meegaan, ontspannen, concentreren 

en je ontdekt een andere kracht dan spierkracht, 

namelijk ademkracht (Kokyo ho). 

De cursus wordt afgesloten met een demonstratie waar 

je zelf aan mee doet.

Cursusgeld: € 25,00 p.p.

Inschrijven: Voor 15 oktober 2014. 

Nader bericht:

LET OP want dat is NIEUW: Na aanmelding en de i DEAL 

betaling ontvang je een bevestigingsmail, met alle info. 

BEWAAR deze mail dus goed. We sturen nog een korte 

mail als reminder een week voor aanvang van de 

activiteit.
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57. CURSUS KARATE (VOOR BEGINNERS)

Bestemd voor:  jongens en meisjes geboren in 1996, 

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,  

2003, 2004, 2005 en 2006 (basis‑ en 

voortgezet onderwijs).

   Er wordt van deze leeftijdsgrenzen niet 

afgeweken.

Aantal lessen: 10 x 1 uur.

Plaats:   Sportschool Aad van Polanen, 

Universitair Sportcentrum ,

   Einsteinweg 6 (Science park) te Leiden.

Cursusdag: geboortejaren ‘02 tot en met ’06:

  zaterdag 12.00 ‑ 13.00 uur;

  geboortejaren ‘96 tot en met ’01:

  vrijdag 21.00 – 22.00 uur;

  zaterdag 10.00 ‑ 11.00 uur;

  zaterdag 11.00 ‑ 12.00 uur.

Periode:  De cursus begint 7/8 november 2014 

en duurt tot eind januari 2015. 

In de schoolvakanties is er geen les.

Benodigdheden:

Makkelijk zittende kleding.

Korte inhoud van de cursus:

Karate is een vechtsport, gebaseerd op trap‑ en stoot‑  

technieken. Nadat je de basistechnieken hebt geleerd, 

leer je deze toepassen in diverse stijl‑ en gevechtsvormen.

Bij Jeugd Karate worden de karate technieken spelender‑

wijs aangeleerd. Met karate wordt tevens je houding en 

coördinatie verbeterd.

Cursusgeld: € 25,00 p.p.

Inschrijven: Voor 20 oktober 2014.

Nader bericht:

LET OP want dat is NIEUW: Na aanmelding en de i DEAL 

betaling ontvang je een bevestigingsmail, met alle info. 

BEWAAR deze mail dus goed. We sturen nog een korte 

mail als reminder een week voor aanvang van de 

activiteit.

58. CURSUS BADMINTON (VOOR BEGINNERS)

Bestemd voor:   jongens en meisjes geboren in 2001, 

2002, 2003 en 2004 (basis en 

voortgezet onderwijs).

   Er wordt van deze leeftijdsgrenzen 

niet afgeweken.

Aantal lessen: 6 x 1,5 uur.

Plaats:    3 Octoberhal, Smaragdlaan 99, (Mors) 

te Leiden.

Cursusdag:  dinsdag van 18.00 – 19.30 uur.

Periode:  De cursus start op 9 december 2014 

en duurt tot en met 27 januari 2015.

In de schoolvakanties is er geen les.

Benodigdheden:

Makkelijk zittende sportkleding en sportschoenen.

Korte inhoud van de cursus:

Deze kennismaking met de badmintonsport bestaat uit 

het aanleren van de grondbeginselen, bepaalde 

begintechnieken van de diverse slagen en het bevorde‑

ren van het spelinzicht.

Cursusgeld: € 25,00 p.p.

Inschrijven: Voor 20 november 2014.

Nader bericht:

LET OP want dat is NIEUW: Na aanmelding en de i DEAL 

betaling ontvang je een bevestigingsmail, met alle info. 

BEWAAR deze mail dus goed. We sturen nog een korte 

mail als reminder een week voor aanvang van de 

activiteit.
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59. CURSUS WANDKLIMMEN (VOOR BEGINNERS)

Bestemd voor:   jongens en meisjes geboren in 1997, 

1998, 1999, 2000, 2001 en 2002 

(basis‑ en voortgezet onderwijs).

   Er wordt van deze leeftijdsgrenzen 

niet afgeweken.

Aantal lessen:  5 x 1 uur (afsluiting klimwand 

Zoetermeer).

Plaats:    4 lessen in de sportzaal van het 

Vlietland College (Z‑W) te Leiden; 

daarna met inzet van vervoer met 

ouders de afsluiting (op 4 februari)  

bij Ayers Rocks in Zoetermeer.

Cursusdag:  maandag van 16.15-17.15 uur.

Periode:  De cursusdata zijn: 5, 12, 19 en  

26 januari en 2 februari 2015.

Benodigdheden:

Zaal‑ of gymschoenen en sportkleding.

Korte inhoud van de cursus:

Er wordt aandacht besteed aan de volgende  

onderwerpen:

• verschillende veiligheidsaspecten;

• knopen en het omgaan met het materiaal;

• zekerings en klimtechnieken en abseilen (afdalen 

langs het touw).

Cursusgeld: € 25,00 p.p.

Inschrijven: Voor 15 december 2014.

Nader bericht:

LET OP want dat is NIEUW: Na aanmelding en de i DEAL 

betaling ontvang je een bevestigingsmail, met alle info. 

BEWAAR deze mail dus goed. We sturen nog een korte 

mail als reminder een week voor aanvang van de 

activiteit.

60. CURSUS SQUASH (VOOR BEGINNERS)

Bestemd voor:   jongens en meisjes geboren in 1996, 

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 

2003 en 2004 (basis‑ en voortgezet 

onderwijs).

   Er wordt van deze leeftijdsgrenzen 

niet afgeweken.

Aantal lessen:  Er wordt een combinatiepakket 

aangeboden van:

  a. 4 x 1 uur;

   b. gedurende een maand  

(de cursusperiode) vrij spelen. 

Plaats:    3‑Octoberhal, Smaragdlaan 99 

(Mors) te Leiden.

Cursusdag:  geboortejaren ‘02 tot en met ‘04 

(Ba.O.)

  zaterdag 10.00 ‑ 11.00 uur;

   geboortejaren ‘96 tot en met ‘02 

(V.O.)

  zaterdag 11.00 ‑ 12.00 uur.

   Het maandabonnement om vrij te 

spelen is geldig op maandag t/m 

vrijdag overdag tot 18.00 uur en 

zaterdag tot 12.30 uur (uiteraard gaan 

vaste reserveringen voor) in de 

periode dat de cursus draait. 

Periode:  10, 17, 24 en 31 januari 2015.

Benodigdheden:

Sportkleding en tennisschoenen. Een squashracket en 

balletjes worden gratis beschikbaar gesteld. Als je zelf 

een racket hebt, neem dit dan mee.

Korte inhoud van de cursus:

Squash is één van de bekendste en meest beoefende 

indoorracketsporten. Het is dan ook een veelzijdige en 

aantrekkelijke sport: snel, spectaculair, makkelijk te leren 

en een garantie voor een goede conditie. Squash is er 

voor iedereen! 

Squash wordt gespeeld door 2 spelers op een 

indoorbaan. Hierbij slaan de spelers om de beurt waarbij 

de bal steeds weer de voormuur moet raken. Er is geen 

78 Agenda Schoolsportcommissie 2014-2015



Gemeentelijke Schoolcommissie Leiden

speciale spierkracht nodig voor squash, het komt meer 

aan op techniek, tactiek en uithoudingsvermogen.

De kennismaking is het aanreiken van de eerste 

beginselen van techniek en spelinzicht.

Cursusgeld: € 25,00 p.p.

Inschrijven: Voor 20 december 2014.

Nader bericht:

LET OP want dat is NIEUW: Na aanmelding en de i DEAL 

betaling ontvang je een bevestigingsmail, met alle info. 

BEWAAR deze mail dus goed. We sturen nog een korte 

mail als reminder een week voor aanvang van de 

activiteit.

61.  CURSUS REDDEND ZWEMMEN  
(VOOR BEGINNERS)

Bestemd voor:   jongens en meisjes geboren in 1998, 

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 

2005, 2006 en 2007  

(basis‑ en voortgezet onderwijs).

   Er wordt van deze leeftijdsgrenzen 

niet afgeweken.

DEELNEMERS DIENEN IN HET BEZIT TE ZIJN VAN 

ZWEMDIPLOMA A en B.

Voorwaarde:  Zwemdiploma A & B en zwemvaardig‑

heid zijn vereist.

Aantal lessen:  10 x 40 min. + 0,5 dag vaaropleiding 

reddingsboot.

Plaats:    Zwembad De Zijl, Paramaribostraat 66 

(Noord) te Leiden. 

   Vijfmeibad, Boshuizerlaan 1 (Z‑W) te 

Leiden.

Cursusdag:  1. vrijdag van 19.35 – 20.15 uur in 

zwembad de Zijl of

   2. vrijdag van 19.15 – 20.00 uur in het 

Vijfmeibad.

   Over de vaardag hoor je tijdens de 

cursus meer.

Periode:  De cursus start 9 januari en duurt tot 

en met 20 maart 2015.

In de schoolvakanties is er geen les.

Benodigdheden:

Zwemkleding, voor gekleed zwemmen lange broek en 

T‑shirt.

Korte inhoud van de cursus:

De cursus is een korte inleiding in het zwemmend 

redden als sportbeoefening. De aandacht zal in eerste 

instantie gericht zijn op het redden van jezelf en 

drenkelingen tijdens een waterongeval. 

Geleerd worden: vervoersgrepen (het vervoeren van een 

drenkeling), bevrijdingsgrepen (om jezelf te kunnen 

bevrijden als een drenkeling je zo vastpakt dat je zelf 
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niets meer kan doen), omgaan met reddingsmiddelen 

zoals reddingsklos, ‑boei, ‑haak, ‑bal, ‑zak, ‑tuigje en 

‑lijn, torpedoboei of rescue can. Verder wordt je eigen 

zwemvaardigheid flink verbeterd. Tevens wordt er de 

mogelijkheid geboden om op een zaterdag een halve 

dag vaaropleiding te volgen op een reddingsboot. 

Er wordt aan de verschillende leeftijdsgroepen 

gedifferentieerd lesgegeven.

 

Cursusgeld: € 25,00 p.p.

Inschrijven: Voor 20 december 2014. 

Nader bericht:

LET OP want dat is NIEUW: Na aanmelding en de i DEAL 

betaling ontvang je een bevestigingsmail, met alle info. 

BEWAAR deze mail dus goed. We sturen nog een korte 

mail als reminder een week voor aanvang van de 

activiteit.

62. CURSUS SCHERMEN (VOOR BEGINNERS)

Bestemd voor:   jongens en meisjes geboren in 2000, 

2001, 2002, 2003 en 2004 (basis‑ en 

voortgezet onderwijs).

   Er wordt van deze leeftijdsgrenzen 

niet afgeweken.

Aantal lessen: 8 x 1 uur.

Plaats:   Gymnastieklokaal Hazenboschlaan 101 

(Leo Kannerschool; ingang President 

Kennedylaan) te Oegstgeest.

Cursusdag:  maandag 17.00 – 18.00 uur

Periode:  De cursus begint 12 januari en duurt 

tot en met 9 maart 2015.

In de schoolvakanties is er geen les.

Benodigdheden:

Sportkleding. Voor schermmateriaal wordt gezorgd.

Korte inhoud van de cursus:

Schermen is een eeuwenoude, technisch en tactische 

sport. De cursist maakt kennis met twee van de drie 

wapens: floret en sabel. Tijdens deze cursus leert de 

cursist op speelse wijze de basis‑ , de aanvals‑ en 

verdedigingsbewegingen. Voorop staat de veiligheid en 

tevens zul je de spelregels van het schermen leren 

toepassen.

Cursusgeld: € 25,00 p.p.

Inschrijven: Voor 20 december 2014.

Nader bericht:

LET OP want dat is NIEUW: Na aanmelding en de i DEAL 

betaling ontvang je een bevestigingsmail, met alle info. 

BEWAAR deze mail dus goed. We sturen nog een korte 

mail als reminder een week voor aanvang van de 

activiteit.
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63.  CURSUS ROTS EN WATER (VOOR BEGINNERS)

Bestemd voor:   jongens en meisjes geboren in 2001, 

2002, 2003,2004, 2005, 2006, 2007 

en 2008  

(basis‑ en voortgezet onderwijs).

   Er wordt van deze leeftijdsgrenzen 

niet afgeweken.

Aantal lessen: 6 x 1 uur.

Plaats:    Cordesfysio, Dobbedreef 1b 

(tennispark Stevenshof) te Leiden.

Cursusdag en Periode:

   Men kan inschrijven op de tijden:

  geboortejaren 2005 tot en met 2008: 

  1e en 3e periode

  vrijdag van 17.00 – 18.00 uur;

   1e periode: 31 oktober tot en met 12 

december 2014.

   3e periode: 6 maart tot en met 17 

april 2015

   geboortejaren 2001 tot en met 2004: 

2e periode

  vrijdag van 17.00 – 18.00 uur.

   2e periode: 9 januari tot en met 13 

februari 2015.

In de schoolvakanties is er geen les.

Benodigdheden:

Gymkleding, geen schoenen

Korte inhoud van de cursus:

Rots en Water leert kinderen hun gedragsrepertoire uit 

te breiden. Vanuit het meer vertrouwd raken met het 

eigen lichaam, ontwikkelt het kind meer zelfvertrouwen 

en leert het effectiever omgaan met conflicten, agressie, 

concentratie en stilzitten.

Dit gaat onder andere door:

Omgaan met pesten en gepest worden. Grenzen leren 

aangeven en wel zo, dat anderen er respect voor hebben 

(waarbij het zelfrespect ook toeneemt). Om te leren gaan 

met groepsdruk, zowel in als buiten school

Cursusgeld: € 25,00 p.p.

Inschrijven:  Voor 10 oktober 2014 ; (2e periode 

voor 20 december 2014 en 3e voor 15 

februari 2015)

Nader bericht:

LET OP want dat is NIEUW: Na aanmelding en de i DEAL 

betaling ontvang je een bevestigingsmail, met alle info. 

BEWAAR deze mail dus goed. We sturen nog een korte 

mail als reminder een week voor aanvang van de 

activiteit.
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64. CURSUS SNORKELEN (VOOR BEGINNERS)

Bestemd voor:  Jongens en meisjes geboren in 1997, 

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 

en 2004 (basis‑ en voortgezet 

onderwijs).

DEELNEMERS DIENEN IN HET BEZIT TE ZIJN VAN 

ZWEMDIPLOMA A en B.

Aantal lessen: 5 x 1 uur.

Plaats:   Zwembad de Zijl , Paramaribostraat 66 

(Noord) te Leiden.

Cursusdag:  donderdag van 18.00 – 19.00 uur

Periode:  Geboortejaren 1997 t/m 2002,  

van het voortgezet onderwijs.

   Periode 1:  

5 februari t/m 12 maart 2015

   Geboortejaren 2002 t/m/ 2004,  

van het basisonderwijs.

   Periode 2: 

19 maart t/m 16 april 2015.

In de schoolvakanties is er geen les.

Benodigdheden

Zwemkleding en handdoek. 

Voorwaarden:

Zwemdiploma A & B zijn vereist, kortom zwemvaardig‑

heid. 

Korte inhoud cursus:  

Tijdens deze cursus maak kennis met technieken die 

kenmerkend zijn voor snorkelen. Bijvoorbeeld het kiezen 

en afstellen van het masker en snorkel, het aantrekken 

van de vinnen en loodgordel. Ook briefing (instructie 

over hoe en wat te doen) en debriefing (nabespreken) 

behoort tot deze kennismaking, want dat is een 

wezenlijk onderdeel van het snorkelen. Natuurlijk leer je 

ook hoe je veilig te water kunt gaan en elkaar kunt 

helpen. Je leert ademen door de snorkel, hoekduiken 

maken en weer doorademen met alleen je snorkel boven 

water. Deze cursus is ideaal voor iedereen die op een 

goedkope, veilige manier kennis wil maken met de 

wereld onder water.

Cursusgeld: € 25,00 p.p.

Inschrijven:  Voor 15 januari 2015 (2e periode 1 

maart 2015). 

Nader bericht:

LET OP want dat is NIEUW: Na aanmelding en de i DEAL 

betaling ontvang je een bevestigingsmail, met alle info. 

BEWAAR deze mail dus goed. We sturen nog een korte 

mail als reminder een week voor aanvang van de 

activiteit.
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65. CURSUS ROEIEN (VOOR BEGINNERS)

Bestemd voor:   Jongens en meisjes geboren in 2001 

en 2002 

  (basis‑ en voortgezet onderwijs). 

   Er wordt van deze leeftijdsgrenzen 

niet afgeweken.

DEELNEMERS DIENEN DE ZWEMKUNST MACHTIG TE 

ZIJN.

Aantal lessen: 8 x 1,5 uur. 

Plaats:    Roeivereniging "Rijnland", 

Oostvlietweg 63 te Leidschendam/

Voorschoten (bij recreatiepark 

"Vlietland").

Cursusdag:  Zaterdag van 12.15 13.45 uur. 

Periode:  De cursus start 7 maart en duurt tot 

en met 25 april 2015.

   N.B. zaterdag 4 april (Paaszaterdag) is 

er wel les !

Korte inhoud van de cursus:

• het in‑ en uitbrengen van de boot

• de inpik/haal/oprijden

• balans

• walletje maken

• wegzetten

• rond maken.

Cursusgeld: € 25,00 p.p. 

Inschrijven: Voor 15 februari 2015.

Nader bericht:

LET OP want dat is NIEUW: Na aanmelding en de i DEAL 

betaling ontvang je een bevestigingsmail, met alle info. 

BEWAAR deze mail dus goed. We sturen nog een korte 

mail als reminder een week voor aanvang van de 

activiteit.

66. CURSUS PAARDRIJDEN (VOOR BEGINNERS)

Bestemd voor:   jongens en meisjes geboren in 2002, 

2003, 2004, 2005 en 2006 

  (basis‑ en voortgezet onderwijs).

   Er wordt van deze leeftijdsgrenzen 

niet afgeweken.

Aantal lessen: 5 x 1 uur.

Plaats:    Ruitervereniging Liethorp, sportpark 

De Bloemerd te Leiderdorp.

   Manege en Pensionstal de Ripse 

Ruiters, Ripselaan 6 te  Rijpwetering.

Cursusdag: 

 Leiderdorp: maandag van 17.00 – 18.00 uur of 

  donderdag van 17.00 – 18.00 uur.

Rijpwetering: vrijdag 18.30 – 19.30 uur.

Periode:

 Zodra er voldoende cursisten zijn aangemeld, start:

CURSUS 1:  ma. 6 oktober of do. 25 september of 

vr. 17 oktober 2014. 

CURSUS 2:  ma. 17 of do. 13 of vr. 28 november 

2014. 

CURSUS 3: ma 5 of do. 8 of vr. 23 januari 2015. 

CURSUS 4:  ma. 9 of do. 12 februari 2015 of vr. 6 

maart 2015. 

CURSUS 5: ma. 23 of do. 26 maart 2015. 

Indeling geschiedt bij voorkeur voor een periode, op 

volgorde van binnenkomst. Cursussen verder in het jaar 

gaan alleen dan door als de eerdere cursussen vol zijn!

Benodigdheden:

Het dragen van een lange broek en rubber laarzen of 

stevige schoenen met gladde zolen (geen slippers of 

sandalen). De Schoolsportcommissie heeft speciaal voor 

de cursus CAPS (valhelmen) aangeschaft, die gedurende 

de cursus gebruikt kunnen worden door de deelnemers.
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Korte inhoud van de cursus:

Op een kalme manier en in een rustig tempo maak je 

kennis met wat paardrijden zo leuk maakt.

Cursusgeld: € 25,00 p.p.

Inschrijven:  Voor 15 februari 2015. Bij voorkeur 

echter zo snel mogelijk

Nader bericht:

LET OP want dat is NIEUW: Na aanmelding en de i DEAL 

betaling ontvang je een bevestigingsmail, met alle info. 

BEWAAR deze mail dus goed. We sturen nog een korte 

mail als reminder een week voor aanvang van de 

activiteit.

67.  CURSUS TRAMPOLINESPRINGEN 
(VOOR BEGINNERS)

Bestemd voor:   jongens en meisjes geboren in 1996, 

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 

en 2003  

(basis‑ en voortgezet onderwijs).

   Er wordt van deze leeftijdsgrenzen 

niet afgeweken.

Aantal lessen: 8 x 1 uur.

Plaats:    Sportpaleis Atlantis, Gymzaal aan het 

Rijnsburgerweg 124a (Vogelwijk) te 

Leiden.

Cursusdag:  vrijdag van 19.30 – 20.30 uur.

Periode:  Afhankelijk van de deelname worden 

er 3 cursussen georganiseerd.

  Geboortejaren 2001 t/m 2003:

   1e Periode van 10 oktober t/m 12 

december 2014;

   2e Periode van 9 januari t/m 6 maart 

2015.

  Geboortejaren 1996 t/m 2000:

   3e Periode van 13 maart t/m 22 mei 

2015.

In de schoolvakanties is er geen les.

Benodigdheden:

Geen schoenen, gymkleding.

 

Korte inhoud van de cursus:

Trampoline springen is één van de meest spectaculaire 

onderdelen binnen de gymnastiek. De laagdrempelig‑

heid en de snelle succeservaring maakt de sport zeer 

aantrekkelijk.

Tijdens de cursus wordt je de basistechnieken, zoals 

handen‑ en voetensprong, zitsprong, buiksprong, 

rugsprong aangeleerd. Deze beginnerscursus leert je de 

juiste arm‑ en voettechniek, de juiste houding en fraaie 

landingen te maken. Kun je deze perfect uitvoeren, dan 

kun je meer ingewikkelde salto's en schroeven gaan 

proberen.
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Cursusgeld: € 25,00 p.p.

Inschrijven:  Voor 20 september 2015 (2e periode 

voor 20 december 2014 en 3e periode 

10 februari 2015).

Bij voorkeur echter zo snel mogelijk aanmelden 

Nader bericht:

LET OP want dat is NIEUW: Na aanmelding en de i DEAL 

betaling ontvang je een bevestigingsmail, met alle info. 

BEWAAR deze mail dus goed. We sturen nog een korte 

mail als reminder een week voor aanvang van de 

activiteit.

68. CURSUS SCHOONSPRINGEN (VOOR BEGINNERS)

Bestemd voor:   jongens en meisjes geboren in 1996, 

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 

2003, 2004, 2005, 2006, 2007 en 

2008 (basis‑ en voortgezet onderwijs). 

Er wordt van deze leeftijdsgrenzen 

niet afgeweken.

Voorwaarde:  Je kunt deelnemen als je minimaal een 

A‑diploma hebt.

Aantal lessen: 5 x 2 uur. 

Plaats:    Zwembad De Zijl, Paramaribostraat 66 

en in de gymzaal aan de 

Corantijnstraat (Noord) te Leiden. 

Cursusdag:  In de gymzaal zaterdag 9.45 ‑ 10.45 

uur en aansluitend in het zwembad 

zaterdag van 11.00 – 12.00 uur; 

Periode:  Er worden afhankelijk van de 

deelname 4 perioden georganiseerd.

  Geboortejaren 2003 t/m 2008

   1e periode: 27 september t/m 8 

november 2014;

   2e periode: 15 november t/m 13 

december 2014;

   3e periode: 10 januari t/m 7 februari 

2015; 

   5e periode: 23 mei t/m 20 juni 2015.

  Geboortejaren 1996 t/m 2002

   4e periode 21 maart t/m 25 april 

2015.

In de schoolvakanties is er geen les.

Korte inhoud van de cursus:

Er wordt in 5 lessen van 2 uur afwisselend in de gymzaal 

en in het zwembad gewerkt aan de basisbeheersing van 

de sport schoonspringen. Het plezier van de kinderen 

gaat hierbij boven de prestatie. Er worden geen moeilijke 

sprongen aangeleerd. De lessen bevatten voornamelijk 

de basisoefeningen en zullen worden aangepast aan de 

mogelijkheden van iedere leerling afzonderlijk. Er wordt 

gesprongen van de kant en van de lage duikplank. In de 

gymzaal wordt gebruik gemaakt van duikplanken en 

trampolines. 

Gemeentelijke Schoolsportcommissie Leiden

85Agenda Schoolsportcommissie 2014-2015



Incidenteel krijgen de kinderen de mogelijkheid om van 

de hoge duikplank te springen.

Na beëindiging van de cursus kun je op eigen initiatief 

nog 2x aan een clubtraining deelnemen.

 

Cursusgeld: € 25,00 p.p.

Inschrijven:  Voor 15 februari 2015. 

Bij voorkeur echter zo snel mogelijk aanmelden.

Nader bericht:

LET OP want dat is NIEUW: Na aanmelding en de i DEAL 

betaling ontvang je een bevestigingsmail, met alle info. 

BEWAAR deze mail dus goed. We sturen nog een korte 

mail als reminder een week voor aanvang van de 

activiteit.

69.  CURSUS HONKBAL EN SOFTBAL  
(VOOR BEGINNERS)

Bestemd voor:   jongens en meisjes geboren in 1998, 

1999, 2000, 2001, 2002, 2003 2004 

en 2005 (basis en voortgezet 

onderwijs).

   Er wordt van deze leeftijdsgrenzen 

niet afgeweken.

Aantal lessen: 2 x 1 uur (gymzaal) + 6 x 1 uur (veld).

Plaats:    Gymzaal P.C. Hooftlaan (zijstraat 

Vondellaan, Morskwartier); Sportveld 

Biënto, Oegstgeesterweg 2 

(Kikkerpolder; achter het Diaconessen 

ziekenhuis) te Leiden.

Cursusdag:  woensdag van 18.30 – 19.30 uur.

   Laatste les duurt 15 min. langer i.v.m. 

diploma uitreiking

Periode:  De cursus begint op 12 maart en 

duurt tot en met 7 mei 2015.

In de schoolvakanties is er geen les.

Benodigdheden:

Sportkleding en bij voorkeur voetbalschoenen (voor de 

buiten training, ijzeren spikes zijn echter niet toegestaan, 

vanwege het kunstgrasveld). Liever geen gymschoenen 

i.v.m. eventuele gladheid.

Korte inhoud van de cursus:

Naast een beetje basistheorie over de spelregels wordt er 

veel aandacht besteed aan de techniek van het gooien, 

vangen en slaan van de bal. Ook het honklopen komt 

aan de orde. De cursus wordt afgesloten met een 

onderling toernooitje.

Cursusgeld: € 25,00 p.p.

Inschrijven: Voor 20 februari 2015.

Nader bericht:

LET OP want dat is NIEUW: Na aanmelding en de i DEAL 

betaling ontvang je een bevestigingsmail, met alle info. 

BEWAAR deze mail dus goed. We sturen nog een korte 

mail als reminder een week voor aanvang van de activiteit.
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70. CURSUS ATLETIEK (VOOR BEGINNERS)

Bestemd voor:   jongens en meisjes geboren in 2001, 

2002, 2003, 2004 en 2005

  (basis en voortgezet onderwijs).

   Er wordt van deze leeftijdsgrenzen 

niet afgeweken.

Aantal lessen: 8 x 1,5 uur.

Plaats:    Atletiekaccommodatie Leidse Hout,  

A. Duycklaan (Poelgeest) te Leiden.

Cursusdag:  geboortejaren 2003, 2004 en 2005:

  woensdag van 14.3016.00 uur;

  geboortejaren 2001 en 2002:

  vrijdag van 16.3018.00 uur.

Periode:  De cursus start 11/6 maart en duurt 

tot en met 29 april/ 1 mei 2015. 

Er is geen les in de schoolvakantie.

Benodigdheden:

Sportkleding en gymschoenen. Spikes zijn toegestaan, 

mits de punten niet langer zijn dan 6 mm.

Korte inhoud van de cursus:

Deze kennismaking met de atletieksport bestaat uit een 

zgn. allround cursus, die in 3 blokken wordt gesplitst (2 

blokken van drie lessen en 1 blok van 2 lessen). Ieder 

blok zal bestaan uit een loopnummer, een springnum‑

mer en een werpnummer. Van al deze atletiekonderde‑

len zullen de basistechnieken worden aangeleerd.

Cursusgeld: € 25,00 p.p.

Inschrijven: Voor 20 februari 2015.

Nader bericht:

LET OP want dat is NIEUW: Na aanmelding en de i DEAL 

betaling ontvang je een bevestigingsmail, met alle info. 

BEWAAR deze mail dus goed. We sturen nog een korte 

mail als reminder een week voor aanvang van de 

activiteit.

71.  CURSUS AMERICAN (FLAG- EN 
TACKLE) FOOTBALL (VOOR BEGINNERS)

Bestemd voor:   jongens en meisjes geboren in 1996, 

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 

2003, 2004, 2005 en 2006  

(basis‑ en voortgezet onderwijs).

   Er wordt van deze leeftijdsgrenzen 

niet afgeweken.

Aantal lessen: 6 x 1,5 uur + afsluitend toernootje.

Plaats:    Sportpark Montgomerystraat, velden 

Lightning Leiden (Z‑W) te Leiden.

Cursusdag:  geboortejaren ‘00 tot en met ’06: 

FLAGFOOTBALL;

  vrijdag van 18.30 ‑ 20.00 uur.

   geboortejaren ‘96 tot en met ’99: 

TACKLE FOOTBALL;

  vrijdag van 20.00 – 21.30 uur.

Periode:  De cursus begint 13 maart en duurt 

tot en met 24 april 2015. 

In de schoolvakanties is er geen les.

Benodigdheden:

Buitensportkleding en bij voorkeur voetbalschoenen. Het 

is verplicht een gebitsbeschermer te dragen.

Korte inhoud van de cursus:

Flag football is een non‑contactvariant van American 

football en bij het tackle football is er al meer lijfelijk 

contact. Naast een beetje basistheorie wordt er veel 

aandacht besteed aan: teamspirit, de techniek van het 

gooien, vangen, lopen met en kicken van een american 

football. Ook zullen enkele basistechnieken voor de 

aanval en de verdediging worden aangeleerd.

Cursusgeld: € 25,00 p.p.

Inschrijven: Voor 25 februari 2015

Nader bericht:

LET OP want dat is NIEUW: Na aanmelding en de i DEAL 

betaling ontvang je een bevestigingsmail, met alle info. 

BEWAAR deze mail dus goed. We sturen nog een korte 

mail als reminder een week voor aanvang van de activiteit.
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72. CURSUS WIELRENNEN (VOOR BEGINNERS)

Bestemd voor:  jongens en meisjes geboren in 2000, 

2001, 2002, 2003 en 2004 

  (basis‑ en voortgezet onderwijs).

   Er wordt van deze leeftijdsgrenzen 

niet afgeweken.

Aantal lessen: 4 x 1 uur + 3 x 1 uur.

Plaats:   Wielerbaan “De Bult”, Willlem van de 

Madeweg 1 (Roomburg) te Leiden bij 

clubgebouw “LRTV Swift”.

Cursusdag:  dinsdag van 16.30 ‑ 17.30 uur. 

Periode:  De cursus is van dinsdag 31 maart tot 

en met 21 april 2015.

N.B.: de cursus duurt 4 lessen, heb je dan de smaak te 

pakken mag je nog 3 x meetrainen met de jeugdgroep 

(dinsdag van 17.30 – 18.45 uur) van LRTV Swift. 

Benodigdheden:

• een goed rijdende fiets, ATB, mountainbike of 

racefiets met goedwerkende remmen. 

• warme sportkleding: bijvoorbeeld trainingspak

• fietshandschoenen en helm

• set schone kleding en een handdoek voor na de 

training

• Het dragen van een helm is verplicht  

(kan eventueel worden geleend)

• ouders zijn aanwezig tijdens de schoolsportcursus

Korte inhoud cursus:

Deze cursus is bedoeld om jongens en meisjes goed 

(beter) te leren wielrennen. Daarnaast leren zij behendig 

met hun fiets om te gaan. De volgende onderdelen 

komen aan bod. Leren sturen, leren remmen, leren door 

een bocht gaan, leren te passeren op het juiste moment, 

leren in een waaiertje rijden, leren in een groep te rijden, 

leren tegen de wind in fietsen, leren een hoogte te 

nemen en leren met een versnelling om te gaan. 

Daarnaast wordt door verschillende spelvormen met de 

fiets de behendigheid van de jongens en meisjes op de 

fiets vergroot. Er wordt tempotrainingen geoefend.

Cursusgeld: € 25,00 p.p.  

Inschrijven: Voor 10 maart 2015.

Nader bericht:

LET OP want dat is NIEUW: Na aanmelding en de i DEAL 

betaling ontvang je een bevestigingsmail, met alle info. 

BEWAAR deze mail dus goed. We sturen nog een korte 

mail als reminder een week voor aanvang van de 

activiteit.

88 Agenda Schoolsportcommissie 2014-2015



Gemeentelijke Schoolcommissie Leiden

73. CURSUS WATERSKIËN (VOOR BEGINNERS)

Bestemd voor:   jongens en meisjes geboren in 1997, 

1998, 1999, 2000, 2001, 2002 en 

2003 (basis‑ en voortgezet onderwijs).

   Er wordt van deze leeftijdsgrenzen 

niet afgeweken.

  Je moet wel kunnen zwemmen.

Aantal lessen: 3 x 1 uur.

Plaats:    Watersportacademy "De Kaag", 

Wilhelminalaan 12‑16 op het 

Kaageiland.

Cursusdag:  geboortejaren ‘01-’03

   zaterdag: 10.00‑11.00 uur of 

11.30‑12.30 uur of 13.00‑14.00 uur:

  geboortejaren ‘97-’00

  zaterdag: 14.30‑15.30 uur.

Periode:  De cursusdata zijn: 16, 23 en 30 mei 

2015. 

   N.B. 16 mei is de laatste zaterdag van 

de meivakantie

Benodigdheden:

Zwemkleding en een handdoek. De Watersportacademy 

zorgt voor een wetsuit.

Korte inhoud van de cursus:

Je krijgt les met 6 leerlingen per boot, een correct Craft 

Ski Nautic. Deze is uitgerust met een hulpstang naast de 

boot, waardoor iedereen kan ervaren hoe het is om te 

waterskiën. De piloot van de boot kan zo rustig met de 

leerling communiceren en directe instructie geven.

Cursusgeld: € 25,00 p.p.

Inschrijven: Voor 20 april 2015.

Nader bericht:

LET OP want dat is NIEUW: Na aanmelding en de i DEAL 

betaling ontvang je een bevestigingsmail, met alle info. 

BEWAAR deze mail dus goed. We sturen nog een korte 

mail als reminder een week voor aanvang van de 

activiteit.

74. CURSUS KANOVAREN (VOOR BEGINNERS)

Bestemd voor:   jongens en meisjes geboren in 1996, 

1997, 1998, 1999, 2000 2001, 2002 

en 2003 (basis‑ en voortgezet 

onderwijs).

   Er wordt van deze leeftijdsgrenzen 

niet afgeweken.

Voorwaarde: Je moet kunnen zwemmen.

Aantal lessen: 6 x 1,5 uur.

Plaats:    De lessen worden gehouden bij de 

kanovereniging "Rijnland" 

Boomgaardlaan te Leiderdorp. Deze 

vereniging draagt zorg voor de 

instructie. De accommodatie is te 

vinden in de "Doeshaven". 

   Er zijn kleedruimten met warme 

douches aanwezig.

Cursusdag:  Er zijn 2 cursusavonden gepland, t.w.:

  donderdag of vrijdag.

  Tijd: 19.30 ‑21.00 uur.

Periode:  De cursus begint do. 21 of vr. 22 mei 

en duurt tot 4e week juni 2015.

In de schoolvakanties is er geen les.

Benodigdheden:

Zwemkleding met daarover sportkleding, eventueel een 

windjack en een paar boot‑ of gymschoenen.

Korte inhoud van de cursus:

De opzet is een kennismaking met kanoën voor 

beginners. Een voorwaarde is dat men kan zwemmen. Er 

worden diverse kanotechnieken aangeleerd.

Men vaart in verschillende typen kano's. De cursus wordt 

afgesloten met een speurtocht op het water. Er wordt 

ook aandacht besteed aan het veiligheidsaspect.

Gemeentelijke Schoolsportcommissie Leiden

89Agenda Schoolsportcommissie 2014-2015



Cursusgeld: € 25,00 p.p. 

Inschrijven: Voor 1 mei 2015.

Nader bericht:

LET OP want dat is NIEUW: Na aanmelding en de i DEAL 

betaling ontvang je een bevestigingsmail, met alle info. 

BEWAAR deze mail dus goed. We sturen nog een korte 

mail als reminder een week voor aanvang van de 

activiteit.

75. CURSUS ZEEVERKENNERS  (VOOR BEGINNERS)

Bestemd voor:   jongens en meisjes geboren in 1996, 

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 

2003 en 2004 (basis‑ en voortgezet 

onderwijs). Er wordt van deze 

leeftijdsgrenzen niet afgeweken.

Je moet wel (GEKLEED) kunnen zwemmen.

Aantal lessen: 2 x 8 uur.

Plaats:    Paulus Zeeverkenners, 

Mariënpoelstraat 4 (Poelgeest) te 

Leiden.

Cursusdag:  zondag: 9.00‑17.00 uur. 

Periode:  De cursusdata zijn: 24 mei en 7 juni 

2015.

Benodigdheden:

Natuurlijk afhankelijk van het weer, kleding die warm 

genoeg is en nat mag worden (regenkleding) en sport‑ 

of bootschoenen (kunnen nat worden). Breng altijd 

reserve kleding , zwemkleding en een handdoek mee. 

Zwemvesten zijn standaard aanwezig in de boten. 

Korte inhoud van de cursus:

Deze cursus is erop gericht om in groepsverband en 

spelenderwijs kennis te maken met zeilen en zeeverken‑

ners. Het kennismaken met zeilen zal gebeuren door 

middel van zeilspellen op het water en vrij zeilen onder 

leiding van ervaren zeilers. Daarnaast heeft de cursus 

ook een sterke focus op sociale vaardigheden, dit wordt 

benadrukt door het leren door middel van spellen in 

groepsverband (zowel op het water als op het land). 

Cursisten zullen integreren in een 'bak' (bemanning 

van één van onze boten, leden van 11 t/m 18 jaar) en 

samen met deze groep zeilen en andere activiteiten 

ondernemen die het karakter van de zeeverkenners 

groep weerspiegelen.
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Cursusgeld: € 25,00 p.p.

Inschrijven: Voor 5 mei 2015.

Nader bericht:

LET OP want dat is NIEUW: Na aanmelding en de i DEAL 

betaling ontvang je een bevestigingsmail, met alle info. 

BEWAAR deze mail dus goed. We sturen nog een korte 

mail als reminder een week voor aanvang van de 

activiteit. 

76. CURSUS SNOWBOARDEN (VOOR BEGINNERS)

Bestemd voor:   jongens en meisjes geboren in 1997, 

1998, 1999, 2000 en 2001 

(voortgezet onderwijs). Er wordt van 

deze leeftijdsgrenzen niet afgeweken.

Aantal lessen: 4 x 1 uur.

Plaats:    Snowworld, Buytenparklaan 30, 2717 

AX Zoetermeer. De cursisten gaan op 

eigen gelegenheid en op eigen kosten 

naar Snowworld.

Cursusdag:  dinsdag van 17.30 – 18.30 uur.

Periode:  23 september t/m 14 oktober 2014.

De eerste les mag beslist niet gemist worden

Benodigdheden:

• snowboard en schoenen (ter plaatse huren is in 

cursusgeld inbegrepen).

• sportkleding of trainingspak en wanten/handschoe‑

nen (zelf voor zorgen).

Korte inhoud van de cursus:

Deze cursus is bestemd voor jongens en meisjes die nog 

niet eerder op een snowboard hebben gestaan en 

hiervan de grondbeginselen willen leren.

Cursusgeld: € 25,00 p.p.

Inschrijven: Voor 12 september 2014.

Nader bericht:

LET OP want dat is NIEUW: Na aanmelding en de i DEAL 

betaling ontvang je een bevestigingsmail, met alle info. 

BEWAAR deze mail dus goed. We sturen nog een korte 

mail als reminder een week voor aanvang van de 

activiteit.
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77. CURSUS ROEIEN (VOOR BEGINNERS)

Bestemd voor:   jongens en meisjes van 5 HAVO en 

6 VWO (voortgezet onderwijs).

DEELNEMERS DIENEN DE ZWEMKUNST MACHTIG TE 

ZIJN 

Aantal lessen: 6 x 1,5 uur.

Plaats:    KSRV “Njord”, Morsweg 182‑184 te 

Leiden.

Cursusdag:  woensdag 16.30‑18.00 uur.

Periode:  De cursus start op 15 oktober en 

duurt tot en met 26 november 2014. 

In de schoolvakanties is er geen les.

Korte inhoud van de cursus:

De nadruk in deze cursus ligt op het aanleren van een 

goede roeihaal. Aspecten die hierbij aan de orde komen 

zijn balans, aankomen en wegvaren, inzet‑uitzet, 

volgorde in de haal en andere zaken die het roeien tot 

zo’n mooie watersport maken.Er zal geroeid worden in 

een 4‑persoonsroeiboot met stuurvrouw. Als de 

mogelijkheid zich voordoet zullen we afsluiten met 

onderlinge wedstrijdjes.

Cursusgeld: € 25,00 p.p.

Inschrijven: Voor 30 september 2014.

Nader bericht:

LET OP want dat is NIEUW: Na aanmelding en de i DEAL 

betaling ontvang je een bevestigingsmail, met alle info. 

BEWAAR deze mail dus goed. We sturen nog een korte 

mail als reminder een week voor aanvang van de 

activiteit.

78. CURSUS BOWLEN (VOOR BEGINNERS)

Bestemd voor:   jongens en meisjes geboren in 1997, 

1998, 1999, 2000, 2001 en 2002 

(voortgezet onderwijs).

   Er wordt van deze leeftijdsgrenzen 

niet afgeweken.

Aantal lessen: 8 x 1 uur.

Plaats:    Bowling Restaurant Menken, 

Kenauweg 10 (Stevenshof) te Leiden

Cursusdag:  donderdag 17.00 ‑ 18.00 uur.

Periode:  De cursus begint 16 oktober en duurt 

tot en met 11 december 2014.

In de schoolvakanties is er geen les.

Benodigdheden:

Sportkleding.

Korte inhoud van de cursus:

Deze kennismaking met het bowlen bestaat uit het 

bijbrengen van de grondbeginselen, zoals het rollen van de 

bal en het raken van een mikpunt in samenhang met een 

goede houding, de wijze van het vasthouden van de bal, 

een goede looptechniek en een goede zwaaibeweging.

Cursusgeld: € 25,00 p.p.

Inschrijven: Voor 1 oktober 2014.

Nader bericht:

LET OP want dat is NIEUW: Na aanmelding en de i DEAL 

betaling ontvang je een bevestigingsmail, met alle info. 

BEWAAR deze mail dus goed. We sturen nog een korte 

mail als reminder een week voor aanvang van de 

activiteit.
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79. HANDBOOGSCHIETEN (VOOR BEGINNERS)

Bestemd voor:   jongens en meisjes geboren in 1997, 

1998, 1999, 2000, 2001 en 2002 

(voortgezet onderwijs).

Aantal lessen: 8 x 1 uur.

Plaats:    Handboogvereniging “Attila”.  

Gerrit Rietveldlaan 1A (Haaswijk)  

te Oegstgeest.

Cursusdag:  dinsdag van 18.00 uur aanwezig; les 

18.15‑19.15 uur.

Periode:  Afhankelijk van de deelname worden 

er 2 cursussen georganiseerd,  

te weten:

   1e periode: 28 oktober tot en met 

16 december 2014  

 2e periode: 6 januari tot en met  

3 maart 2015.

In de schoolvakanties is er geen les.

Benodigdheden:

Makkelijk zittende (niet te wijde) kleding.

Korte inhoud van de cursus:

Handboogschieten is een concentratiesport waarbij 

techniek een grote rol speelt. Spierkracht is van minder 

belang. Daarom is deze sport ook voor meisjes erg 

aantrekkelijk. Behalve aandacht voor de techniek zal 

tijdens de trainingen ook regelmatig een wedstrijdje 

verschoten worden.

Cursusgeld: € 25,00 p.p.

Inschrijven:  Voor 5 oktober 2014  

(2e periode 15 december 2014).

Nader bericht:

LET OP want dat is NIEUW: Na aanmelding en de i DEAL 

betaling ontvang je een bevestigingsmail, met alle info. 

BEWAAR deze mail dus goed. We sturen nog een korte 

mail als reminder een week voor aanvang van de 

activiteit.

80.   CURSUS DUIKEN MET PERSLUCHT 
(VOOR BEGINNERS)

Bestemd voor:  Jongens en meisjes geboren in 1997, 

1998, 1999 2000 en 2001  

(voortgezet onderwijs).

   Er wordt van deze leeftijdsgrenzen 

niet afgeweken.

DEELNEMERS DIENEN IN HET BEZIT TE ZIJN VAN 

ZWEMDIPLOMA A en B.

Aantal lessen: 3 x 2 uur.

Plaats:   Zwembad de Zijl , Paramaribostraat 66 

(Noord) te Leiden.

Cursusdag:  donderdag 17.00 – 19.00 uur 

   (dit is inclusief briefing en debriefing, 

je duikt een ruim uur).

Periode:  Afhankelijk van de deelname worden 

er 3 cursussen georganiseerd.

   1e Periode van 6 november tot en  

met 20 november 2014 

   2e Periode van 27 november tot en 

met 11 december 2014

   3e Periode van 8 januari tot en met  

22 januari 2015

Benodigdheden:

Zwemkleding, een wit T‑shirt en handdoek. 

Voorwaarden:  Zwemdiploma A & B zijn vereist, 

kortom zwemvaardigheid. 

Korte inhoud cursus:

Tijdens deze cursus maak je kennis met het gebruik van 

persluchtapparatuur in het zwembad. De cursus wordt 

gegeven volgens de richtlijnen van PADI, de grootste 

duikorganisatie ter wereld. Ook briefing (instructie over 

hoe en wat te doen) en debriefing (nabespreken) 

behoort tot deze kennismaking, want dat is een 

wezenlijk onderdeel van het duiken. Je leert allerlei 

technieken die je in staat stellen op een veilige en 

comfortabele manier onder water te zwemmen en te 

ademen. 
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Cursusgeld: € 25,00 p.p.

Inschrijven:  Voor 15 oktober 2014 . (2e periode 5 

november 2014, 3e periode 20 

december 2014).

Nader bericht:

LET OP want dat is NIEUW: Na aanmelding en de i DEAL 

betaling ontvang je een bevestigingsmail, met alle info. 

BEWAAR deze mail dus goed. We sturen nog een korte 

mail als reminder een week voor aanvang van de 

activiteit.

81.  CURSUS JUDO EN ZELFVERDEDIGING 
(VOOR BEGINNERS)

Bestemd voor:   jongens en meisjes geboren in 1996, 

1997, 1998, 1999, 2000 en 2001 

(voortgezet onderwijs).

   Er wordt van deze leeftijdsgrenzen 

niet afgeweken.

Aantal lessen: 10 x 1 uur.

Plaats:   Sportschool Aad van Polanen, 

Universitair Sportcentrum, 

Einsteinweg 6, (Science park),  

2333 CC Leiden.

Cursusdag:  Geboortejaren: 1996, 1997, 1998 en 

1999

  Vrijdag: 19.00 – 20.00 uur

    20.00 – 21.00 uur

  Geboortejaren 2000 en 2001

  Vrijdag: 18.00 – 19.00 uur

  Zaterdag: 16.00 – 17.00 uur

Periode:  De cursus begint op 7/8 november 

2014 en duurt tot en met eind januari 

2015

In de schoolvakanties is er geen les.

Benodigdheden:

Lange sport‑ of trainingsbroek en een Tshirt met lange 

mouwen.

Korte inhoud van de cursus:

Deze kennismaking bestaat uit het aanleren van 

valbreken, heupworpen, schouderworpen, armworpen, 

houdgrepen, verwurgingen en armklemmen. Voorts

de grondbeginselen van het jiu jitsuzelfverdediging.

Er is een afsluitend examen voor de gele band (judo).

Cursusgeld: € 25,00 p.p.

Inschrijven: Voor 20 oktober 2014.
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Nader bericht:

LET OP want dat is NIEUW: Na aanmelding en de i DEAL 

betaling ontvang je een bevestigingsmail, met alle info. 

BEWAAR deze mail dus goed. We sturen nog een korte 

mail als reminder een week voor aanvang van de 

activiteit. 

82. CURSUS HIP HOP MIX (VOOR BEGINNERS) 

Bestemd voor:   jongens en meisjes geboren in 1999, 

2000, 2001 en 2002 

  (voortgezet onderwijs).

   Er wordt van deze leeftijdsgrenzen niet 

afgeweken.

Aantal lessen: 8 x 0,75 uur.

Plaats:    Sportcentrum Y‑Fit, Admiraal 

Banckertweg 2b (industrieterrein de 

Waardin Noord) te Leiden.

Cursusdag:  woensdag 16.30‑17.15 uur. 

Periode:  De cursus start op 19 november 2014 

en duurt tot 28 januari 2015 

In de schoolvakanties is er geen les.

Benodigdheden:

Gemakkelijke, sportieve kleding & gemakkelijk schoeisel.

Korte inhoud van de cursus:

Hip Hop is een dansstijl waarbij voornamelijk gedanst 

wordt op de muzieksoorten R&B en Hip Hop. Tegen‑

woordig heeft deze dansstijl een zeer belangrijke plaats 

ingenomen binnen de Hip Hop cultuur. Deze cultuur omvat 

vernieuwde stijlen, zoals Modern Hip Hop. Dit is een 

combinatie van moderne dans en Hip Hop. Deze stijl 

kenmerkt zich door de vloeiende en sterke bewegingen 

vanuit de moderne dans gecombineerd met een be ‑ 

paalde attitude, strakheid, power en swung van Hip Hop 

dans. Kleine accenten, modificaties, scherpte en precisie 

zijn echter in alle Hip Hop stijlen essentieel. Iedereen kan in 

dezelfde les op zijn eigen niveau meedoen en toch een 

complete workout volgen. Iedere les geeft een feestgevoel.

Cursusgeld: € 25,00 p.p.

Inschrijven: Voor 1 november 2014. 

Nader bericht:

LET OP want dat is NIEUW: Na aanmelding en de i DEAL 

betaling ontvang je een bevestigingsmail, met alle info. 

BEWAAR deze mail dus goed. We sturen nog een korte 

mail als reminder een week voor aanvang van de 

activiteit.
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83.  CURSUS BRAZILIAANSE JIU JITSU  
(VOOR BEGINNERS)

Bestemd voor:   jongens en meisjes geboren in 1997, 

1998, 1999, 2000, 2001 en 2002 

(voortgezet onderwijs).

   Er wordt van deze leeftijdsgrenzen 

niet afgeweken.

Aantal lessen: 10 x 1 uur.

Plaats:    Sportschool Ramirez, Groenesteeg 

107 (Centrum) te Leiden.

Cursusdag:  maandag van 19.00 – 20.00 uur.

Periode:  De cursus begint op 5 januari en duurt 

tot en met 16 maart 2015. 

In de schoolvakanties is er geen les.

Benodigdheden:

Joggingbroek en een T‑shirt/sweater met lange 

mouwen.

Korte inhoud van de cursus:

Je gaat kennismaken met de basisvormen van Braziliaans 

Jiu Jitsu. Braziliaans Jiu Jitsu is een combinatie van judo 

en worstelen. Het gaat tijdens de cursus vooral om het 

samen oefenen van de technieken en respect voor de 

“tegenstander”. Braziliaans Jiu Jitsu is in Nederland een 

vrij nieuwe tak van vechtsport en daardoor nog niet 

bekent bij het grote publiek. Via deze cursus hoop ik de 

sport meer bekendheid te geven.

Cursusgeld: € 25,00 p.p.

Inschrijven: Voor 20 december 2014.

Nader bericht:

LET OP want dat is NIEUW: Na aanmelding en de i DEAL 

betaling ontvang je een bevestigingsmail, met alle info. 

BEWAAR deze mail dus goed. We sturen nog een korte 

mail als reminder een week voor aanvang van de 

activiteit.

84. CURSUS FITNESS (VOOR BEGINNERS)

Bestemd voor:   jongens en meisjes geboren in 1997, 

1998, 1999, 2000 en 2001 

  (voortgezet onderwijs).

   Er wordt van deze leeftijdsgrenzen 

niet afgeweken.

Aantal lessen: 8 x 1 uur.

Plaats:    Accommodatie de Spartaan, 

Groenesteeg 107 (Centrum) te Leiden

Cursusdag:  donderdag van 19.00 – 20.00 uur.

Periode:  De cursus start op 8 januari tot en met 

5 maart 2015.

In de schoolvakanties is er geen les.

Benodigdheden:

Sportschoenen (geen zwarte zool), sportkleding en een 

handdoek.

 

Korte inhoud van de cursus:

Wil je meer conditie, sterker worden, wat gewicht kwijt 

of juist wat meer spieren. Dan kun je tijdens deze cursus 

leren hoe je dat moet aanpakken. Wij geven je alle 

informatie om aan de slag te gaan om je doelen te 

bereiken. We zorgen voor schema's, geven uitleg hoe je 

moet trainen en hoe je het beste met je lichaam kunt 

omgaan. Natuurlijk wordt er ook elke les getraind op 

diverse fitnessapparaten. 

Cursusgeld: € 25,00 p.p.

Inschrijven: 20 december 2014. 

Nader bericht:

LET OP want dat is NIEUW: Na aanmelding en de i DEAL 

betaling ontvang je een bevestigingsmail, met alle info. 

BEWAAR deze mail dus goed. We sturen nog een korte 

mail als reminder een week voor aanvang van de 

activiteit.
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85. CURSUS BOOTCAMP (VOOR BEGINNERS)

Bestemd voor:   jongens en meisjes geboren in 1999, 

2000, 2001 en 2002 

  (voortgezet onderwijs).

   Er wordt van deze leeftijdsgrenzen 

niet afgeweken.

Aantal lessen: 5 x 1 uur.

Plaats:    Leidse Hout (Park), ingang theehuis 

aan de Houtlaan 100 (Houtkwartier) 

te Leiden.

Cursusdag:  donderdag 17.00‑18.00 uur.

Periode:  De cursus start op 2 april en duurt tot 

30 april 2015

In de schoolvakanties is er geen les.

Benodigdheden:

(Warme) sportkleding en sportschoenen die tegen een 

stootje kunnen. Wanneer je het door het harde trainen 

erg warm krijgt, is het handig als je ook nog een 

sportbroekje en een t‑shirt meeneemt.

Korte inhoud van de cursus:

Geen fitness, maar wel hard werken en nog leuk ook. 

Klimmen, duwen, trekken, zweten en lachen. De 

onderdelen die aan bod komen zijn: touwtrekken, 

estafette, oefeningen (solo) op de plaats, oefeninigen 

met 2 of 3 tallen, oefeningen in een parcours, 

highlandergames onderdelen en eventueel vliegeren.

Cursusgeld: € 25,00 p.p.

Inschrijven: Voor 15 maart 2015 

Nader bericht:

LET OP want dat is NIEUW: Na aanmelding en de i DEAL 

betaling ontvang je een bevestigingsmail, met alle info. 

BEWAAR deze mail dus goed. We sturen nog een korte 

mail als reminder een week voor aanvang van de 

activiteit.

86.  CURSUS BEACHVOLLEYBAL  
(VOOR BEGINNERS)

Bestemd voor:  jongens en meisjes geboren in 1996, 

1997, 1998, 1999, 2000, 2001 en 

2002. (voortgezet onderwijs)

   Er wordt van deze leeftijdsgrenzen 

niet afgeweken.

Aantal lessen: 6 x 1,25 uur .

Plaats:   Het strand van de Katwijkse 

Boulevard, dit is tegenover de Witte 

Kerk/Andreasplein te Katwijk aan zee.

Cursusdag: dinsdag van 18.15 – 19.30 uur.

Periode:  De cursus start op dinsdag 12 mei en 

duurt tot en met 16 juni  2015.

In de schoolvakanties is er geen les.

Benodigdheden:

Sportkleding, GEEN schoenen.

Korte inhoud cursus: 

Beachvolleybal is als serieuze sport sterk in opkomst en 

in deze cursus proberen we je zoveel mogelijk op je 

eigen niveau, de specifieke technieken en tactieken van 

het beachvolleyballen te leren. Wat beachvolleybal voor 

veel mensen zo aantrekkelijk maakt is het tweeledige 

karakter: actief en intensief sporten met daarbij de 

ontspanning van zon, zand en water en de relaxte sfeer, 

die dat bij iedereen oproept.

Cursusgeld: € 25,00 p.p.  

Inschrijven: Voor 20 april 2015.

Nader bericht:

LET OP want dat is NIEUW: Na aanmelding en de i DEAL 

betaling ontvang je een bevestigingsmail, met alle info. 

BEWAAR deze mail dus goed. We sturen nog een korte 

mail als reminder een week voor aanvang van de 

activiteit.
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