
 AGENDA 2022-2023



Het schooljaar 2022-2023  
is weer gestart en ik hoop jullie  

allemaal te mogen begroeten op één 
van onze Schoolsport toernooien!  
Ze zijn dit jaar gratis i.v.m. ons 

75-jarig jubileum!

Met Sportieve Groeten,
Leijo
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VOORWOORD
Het is weer augustus en zoals jullie van ons gewend zijn ligt het program-
maboekje van Schoolsport071 2022-2023 weer klaar. Wij hopen dat 
we ons geplande programma dit schooljaar, hopelijk zonder Covid-19  
maatregelen, kunnen uitvoeren.

Vorig schooljaar was weer een uitdaging van de bovenste plank.  
We begonnen goed met het slagbaltoernooi en de veldloop, helaas nam 
corona de regie weer over. Meerdere toernooien konden niet doorgaan. 
Wel werd na opening van de maatschappij gelukkig wat toernooien ver-
plaatst. Zo konden het zwemtoernooi en het schaatstoernooi gelukkig 
op een later moment doorgang vinden. En op die manier zijn we het 
schooljaar 2021-2022 geëindigd alsof er niets aan de hand is geweest.

Dit schooljaar wordt een heel speciaal schooljaar! In januari 2022 vierde 
de commissie haar 75-jarig bestaan. Omdat er toen heftige coronamaat-
regelen waren, konden we het niet zo vieren zoals we wilden. Daarom 
wordt gedurende dit schooljaar stilgestaan bij de verjaardag. Afgelopen 
schooljaar waren er wel wat dingen zichtbaar die met de festiviteiten te 
maken hadden. De naam van Schoolsportcommissie is veranderd naar 
Schoolsport071 en wij hebben een heuse mascotte, een leeuw! Na een 
prijsvraag onder basisschoolleerlingen heeft de leeuw de naam Leijo ge-
kregen. Bekt lekker en zegt in het kort waar wij voor staan: de Leidse 
leeuw die gaat met die banaan!

Er zijn nog meer aanpassingen. Dit schooljaar zijn alle sporttoernooien 
gratis! De scholen die met een sporttoernooi mee willen doen, hoeven 
alleen maar de school op te geven. De gedachte hierachter is dat er nog 
meer leerlingen van scholen mee kunnen doen, wat ons uiteindelijke 
doel is. Ook staat er een mooi feest gepland. Zet 21 september 2022  
alvast maar in de agenda. De leerlingen staan centraal, maar wat er  
precies gedaan wordt is nog een verrassing.
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Naast het feest krijgen de kinderen dit schooljaar ook leuke gadgets.  
Na iedere afronding van een schoolsportcursus of deelname aan een 
schoolsporttoernooi, krijgt iedere leerling leuke attributen waar je iets 
aan hebt tijdens het sporten of dat er nog meer bewogen kan worden.

Ook dit jaar zijn er buurtgemeenten die mee gaan doen in de opzet van 
Schoolsport071. De basisschoolleerlingen uit Zoeterwoude deden al mee, 
vanaf dit schooljaar mogen ook de kinderen uit Voorschoten en Oegst-
geest meedoen met de schoolsporttoernooien en schoolsportcursussen. 
Op deze manier hopen wij onze visie om een laagdrempelig sportaanbod 
te kunnen verzorgen te verspreiden, ook buiten de Leidse stadsgrenzen. 
Waarbij ons motto is: meedoen is belangrijker winnen!

Wij wensen alle kinderen, jongeren, gymleerkrachten, groepsleerkrach-
ten, sportverenigingen, sportaanbieders en de commissieleden een  
succesvol en sportief schooljaar toe!

Namens alle commissieleden van Schoolsport071,
Sander van Weerlee-Feenstra
Voorzitter Schoolsport071 
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ALGEMENE INFORMATIE
Schoolsport071 heeft tot taak het organiseren, coördineren en stimule-
ren van de schoolsport in de ruimste zin van het woord. De commissie 
stelt zich ten doel schoolsportactiviteiten te verzorgen uitsluitend voor 
scholieren in Leiden. De samenstelling is het afgelopen jaar weer flink 
gewijzigd en we blijven op zoek gaan naar nieuwe commissieleden.  
Dus als je je geroepen voelt en het je leuk lijkt om mee te denken,  
laat het ons dan weten!

SAMENSTELLING SCHOOLSPORT071:

SANDER VAN WEERLEE-FEENSTRA (voorzitter) 
Telefoon: 071 889 30 32
Mobiel: 06 12 55 49 37
E-mail: svweerlee@josephschool.nl

PATRICK NUTTING (penningmeester)
Beleid MO, Team Sport & Gezondheid Bargelaan 190, 2333 CW Leiden
Telefoon: 071 516 38 02
Mobiel: 06 36 55 83 62
E-mail: p.nutting@leiden.nl

WIM VAN DER POEL (bureausecretaris)
Mobiel: 06 281 268 34
E-mail: w.van.der.poel@leiden.nl

WESSEL BEUK (d.b. lid)
Mobiel: 06 424 845 20
E-mail: w.beuk@rijnlandbeweegt.nl

NICK VAN DER WEIJDEN (d.b. lid)
Mobiel: 06 431 503 88
E-mail: nvanderweijden@solnetwerk.nl

mailto:svweerlee@josephschool.nl
mailto:p.nutting@leiden.nl
mailto:w.van.der.poel@leiden.nl
mailto:w.beuk@rijnlandbeweegt.nl
mailto:nvanderweijden@solnetwerk.nl
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FRITS BOSMAN
Mobiel: 06 52 28 64 41
E-mail: bos@vlietlandcollege.nl

ADRI VAN BEELEN
Mobiel: 06 127 884 20
E-mail: adrivanbeelen@bshetavontuur.nl

TIM GONLAG
Mobiel: 06 127 884 20
E-mail: tim@rkbernardusschool.nl

GEMMA VAN SCHAIK
Mobiel: 06 29 46 58 59
E-mail: g.vanschaik@lucasvanleyden.nl

mailto:bos@vlietlandcollege.nl
mailto:%20adrivanbeelen@bshetavontuur.nl
mailto:%20tim@rkbernardusschool.nl
mailto:g.vanschaik@lucasvanleyden.nl


10

DICK DEN HOLLANDER
Telefoon: 071 521 27 08
Mobiel: 06 33 08 85 67
E-mail: ddhollander@detweemaster.com

ED IMMINK
Telefoon: 071 531 18 98
Mobiel: 06 30 92 23 27
E-mail: ed.immink@casema.nl

SJOERD JENNINGA
Mobiel: 06 19 45 63 82
E-mail: sjoerdjenninga@morskring.nl

JAN WILLEM VAN DER KAAIJ
Telefoon: 071 572 26 67
Mobiel: 06 45 74 67 40
E-mail: kaaij94jwvdk@gmail.com

JAN WESTRA
Mobiel: 06 26 74 76 42
E-mail: j.westra@bsdeley.nl

STEFAN GILBERT
Mobiel: 
E-mail: sgilbert@incluzio.nl 

IBAN: NL23 INGB 000057.26.82 t.n.v.
Gemeentelijke Schoolsportcommissie Leiden

mailto:ddhollander@detweemaster.com
mailto:ed.immink@casema.nl
mailto:sjoerdjenninga@morskring.nl
mailto:kaaij94jwvdk@gmail.com
mailto:%20j.westra@bsdeley.nl
mailto:sgilbert@incluzio.nl
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RODE KRUIS
Anita van Haasteren 
Apollolaan 1b, 2324 BR Leiden 
Telefoon: 071 531 37 05
Mobiel: 06 57 50 77 78
E-mail: evenementenhulp.leiden@rodekruis.nl 
 
MEER VRAGEN
Patrick Nutting
Telefoon: 071 516 38 02 
Mobiel: 06 36 55 83 62
E-mail: Schoolsport071@leiden.nl

mailto:evenementenhulp.leiden@rodekruis.nl
mailto:schoolsport071@leiden.nl
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VAKANTIEREGELING 
SCHOOLJAAR 2022-2023
Leidens Ontzet maandag 3 oktober 2022
Herfstvakantie zaterdag 22 oktober 2022 - zondag 30 oktober 2022 
Kerstvakantie zaterdag 24 december 2022 - zondag 8 januari 2023 
Voorjaarsvakantie zaterdag 25 februari 2023 - zondag 5 maart 2023 
Goede Vrijdag vrijdag 7 april 2023 
Pasen zondag 9 april 2023 - maandag 10 april 2023
Koningsdag donderdag 27 april 2023
Meivakantie zaterdag 29 april 2023 - zondag 7 mei 2023 
Hemelvaart donderdag 18 mei 2023 - vrijdag 19 mei 2023
Pinksteren zondag 28 mei 2023 - maandag 29 mei 2023
Zomervakantie zaterdag 8 juli 2023 - zondag 20 augustus 2023



TOERNOOIEN
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TOERNOOI EN  
COMPETITIEINFORMATIE
1. WELKE SCHOLEN? 
De volgende scholen kunnen zich opgeven voor toernooien:
• Scholen voor het basis en speciaal onderwijs te Leiden, Oegstgeest 

en Zoeterwoude.
• Scholen voor voortgezet onderwijs te Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, 

Voorschoten en Zoeterwoude. Voorts kunnen scholen deelnemen uit 
de wat verdere omgeving van Leiden, voor zover in de eigen regio 
geen toernooien georganiseerd worden.

• Het voortgezet speciaal onderwijs en de 9e groepen van de Vrije 
scholen moeten in principe meedoen aan toernooien van het voort-
gezet onderwijs. In geval van twijfel kan men contact opnemen met 
de betreffende toernooiorganisator.

• 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.

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.
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3. BEGELEIDING VAN DE TEAMS/ DEELNEMERS.
Als school ben je verplicht zorg te dragen voor begeleiding van de 
deelnemende teams of spelers. Deze begeleiding moet school gere-
lateerd zijn bij onze teamtoernooien. Bij individuele toernooien mo-
gen er ook ouders worden aangewezen. 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 toernooi- en vormen van agressief  
handelen waargenomen bij zowel leerlingen, als ouders/begeleiders. Dit 
kunnen we als Schoolsport071 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 schul-
dig maakt, wordt aansprakelijk gesteld voor de schade. Verder kan 
Schoolsport071 besluiten (bijv. bij herhaling) de school uit te sluiten van 
deelname aan andere toernooien.

5.  BELANGRIJKE BEPALINGEN MET BETREK KING 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 teams tijdig en compleet aan de start te laten 
verschijnen.

• Een voorwaarde is dat wordt deelgenomen in het daarvoor geëigen-
de sporttenue en uitsluitend met de daartoe gerechtigde spelers.

• Wij vragen u erop toe te zien dat de kleed en doucheruimten in  
ordelijke staat worden achtergelaten.
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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.schoolsport071.nl/inschrijf-
formulieren; 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

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 de betreffende organisator via zijn/haar 
contactgegevens. Inschrijvingen die te laat zijn binnengekomen, kunnen 
terzijde worden gelegd.

N.B.: Schoolsport071 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.

8. BETALING INSCHRIJFGELD
Aankomend schooljaar (2022-2023) wordt er geen inschrijfgeld gere-
kend voor onze Schoolsporttoernooien. Dit doen wij in het kader van ons 
75-jarig jubileum! 

9. INSCHRIJVINGSBEPALINGEN EN WEDSTRIJDREGLEMENTEN
Teams en begeleiders zijn gehouden aan de verschillende bepalingen 
voor elk toernooi. Bij gebleken nalatigheid kan een team van deelna-
me daaraan worden uitgesloten. Een en ander is ter beoordeling van de 
wedstrijdleiding.

https://www.schoolsport071.nl/leiden/schoolsportcommissie/content/id/497/toernooi-informatie/
https://www.schoolsport071.nl/leiden/schoolsportcommissie/content/id/497/toernooi-informatie/
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10. ALGEHELE UITSLUITING
Scholen die zich meermalen schuldig maken aan nalatigheid met betrek-
king tot het gestelde in 3 tot en met 7 kunnen voor één of meer toernooi-
en worden uitgesloten. Een en ander ter beoordeling van Schoolsport071.

11. MEDISCHE KEURING
De verantwoordelijkheid voor de gezondheid ligt bij de sportbeoefenaar 
zelf of bij de ouders. Wie gezond is en regelmatig aan sport doet, be-
hoeft ons inziens geen keuring te ondergaan. In geval van twijfel advise-
ren wij contact op te ne men met de huisarts, de schoolarts of een Sport 
Medisch Adviescentrum.

12. ONGEVALLENVERZEKERING
Voor een ongevallenverzekering dienen de ouders al dan niet via de 
school zorg te dragen, voor zover zij dit nodig achten.

13. VERMISSINGEN E.D.
Schoolsport071 is niet aansprakelijk voor eventuele vermissing, ontvreem-
ding of beschadiging van/aan eigendommen van deelnemers.

14. BIJZONDERHEDEN
Schoolsport071 behoudt zich het recht voor om in bijzondere gevallen 
van bovenstaande bepalingen af te wijken.

15. NADERE INLICHTINGEN
Voor nadere informatie inzake de toernooien kan men zich wenden tot 
het vermelde inschrijfadres.
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OVERZICHT TOERNOOIEN TEN BEHOEVE VAN HET BASIS EN  
SPECIAAL ONDERWIJS

BASISONDERWIJS
nr. datum groepen toernooi tijdsindicatie inschrijfdatum
1. 21 september 7 en 8 Slagbal 13:30 – 16:30 07 september

2. 19 oktober 3 t/m 8 Dammen - 
teams

13:00 – 16:30 05 oktober

3. 11 november 3 t/m 8 Veldloop 16:00 – 17:00 31 oktober en
04 november

4. 16 november 7 en 8 3x3 Basketbal 
jongens

13:00 – 16:30 02 november

5. 23 november 7 en 8 3x3 Basketbal 
jongens /
meisjes

13:00 – 16:30 02 november

6. 30 november 7 en 8 3x3 Basketbal 
meisjes

13:00 – 16:30 n.v.t.

7. 07 december 3 t/m 8 Schaken 13:00 – 16:00 23 november

8. 18 januari 5 en 6 Schaatsen 13:30 – 15:30 19 december

9. 01 februari 3 t/m 8 Dammen - 
individueel

13:00 – 16:30 18 januari

10. 15 februari 5 en 6 Zwemmen 13:00 – 16:00 01 februari

11. 08 maart 7 en 8 Tafeltennis 13:00 – 16:00 15 februari

12. 22 maart 3 en 4 Judo 13:30 – 16:00 08 maart

13. 05 april 7 en 8 Voetbal 13:30 – 17:00 27 januari 

14. 12 april 5 en 6 Voetbal 13:30 – 17:00 27 januari

15. 19 april 5 t/m 8 Voetbal finales 13:30 – 17:00 n.v.t.

16. 10 mei 5 en 6 Korfbal 13:30 – 16:00 19 april

17. 24 mei 3 en 4 Tennis 14:00 – 16:00 10 mei

18. 31 mei 7 en 8 Atletiek 13:30 – 15:30 21 april

19. 08 juni 5 en 6 Handbal 13:30 – 16:00 24 mei
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OVERZICHT TOERNOOIEN EN COMPETITIES TEN BEHOEVE VAN HET 
VOORTGEZET (SPECIAAL) ONDERWIJS

VOORTGEZET ONDERWIJS
nr. datum toernooi inschrijfdatum
1. 11 november Veldloop 31 oktober en 

04 november

2. 07 december Tafeltennis 23 november

3. 11 januari Volleybal 19 december

4. 15 februari Badminton 25 januari

5. 23 februari 3x3 basketbal – 

1e en 2e leerjaar

09 februari

6. 31 mei Korfbal 10 mei

7. 02 juni Voetbal  
brugklas

12 mei

8. 07 juni Tennis- en Padel 24 mei
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SLAGBALTOERNOOI 

Groepen 7 en 8
Woensdag 21 september 2022
Terrein DIOK

HIERONDER VOLGT EEN KORTE OMSCHRIJVING VAN HET TOERNOOI. 
Slagbal is een echte schoolsport. Er zijn geen verenigingen waar deze 
sport gespeeld kan worden. Voor het toernooi zijn de spelregels aan-
gepast en kunnen dus afwijken van hoe slagbal op de school gespeeld 
wordt. Een wedstrijd duurt 4 x 5 minuten, waarin elk team twee keer 
slagpartij en twee keer veldpartij is. Het begin- en eindsignaal van elke 
slagbeurt wordt centraal aangegeven. 
Een team bestaat uit zes jongens en zes meisjes.

WAT ZIJN DE SPELREGELS VOOR HET TOERNOOI?
1. Elk team bestaat uit twaalf spelers: zes jongens en zes meisjes,  

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 wed-
strijd 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 de bal na het bran-
den 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 worden vastgehouden. 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.
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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. Een vangbal via 
een andere speler geldt ook als vangbal.

11. Elke loper die bij het branden niet bij een honk staat, is uit.
12. Elke speler die binnenkomt bij het laatste honk krijgt een punt.  

Een run levert twee punten op. Het laatste honk moet worden vast-
gehouden, tot de scheidsrechter het teken geeft dat deze speler te-
rug naar zijn of haar plaats kan.

13. Iedere speler die uit is moet terug naar zijn of haar vaste plaats.
14. De volgende slagman mag pas na het branden het slagperk in.
15. Een wedstrijd duurt twintig minuten. Er wordt gewisseld na elke vijf 

minuten. Elk team krijgt per wedstrijd twee slagbeurten en is twee 
keer veldpartij. Het begin- en eindsignaal van elke slagbeurt wordt 
centraal aangegeven.

16. Bij tijdrekken van de veldpartij, dit ter beoordeling van de scheids-
rechter, krijgt de slagpartij er een punt bij.

17. Als de bal verdwijnt in sloot of heg, mogen alle veldspelers binnen-
komen, waarna de tweede bal in het spel wordt gebracht.

Scheidsrechters: 1 x fluiten bij branden, 2x fluiten bij foutslag, niet fluiten 
bij vangbal. 

WAT IS HET NIVEAU VAN DE DEELNEMENDE TEAMS OF INDIVIDUEN? 
Het standpunt vanuit Schoolsport071: 
Meedoen is belangrijker dan winnen en iedereen (ongeacht niveau) kan 
en mag deelnemen!

Iedereen kan meedoen, maar de meeste teams bestaan uit leerlingen 
van groep 7 en 8. Het niveau is sterk afhankelijk van hoe vaak slagbal op 
school gespeeld wordt. 
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HIERONDER EEN TIJDSINDICATIE VAN HET TOERNOOI! 
Start van het toernooi: 13.30 uur. 
Prijsuitreiking meestal rond 16.30 uur.

HOE KAN WORDEN INGESCHREVEN? MET HOEVEEL TEAMS OF 
DEELNEMERS? EN TOT WANNEER? 
Inschrijven kan tot uiterlijk woensdag 7 september via het inschrijf-
formulier dat te vinden is op de website www.schoolsport071.nl  
onder het tabblad Schooltoernooien  Toernooiagenda 2022-2023. 

Het inschrijfformulier kan gestuurd worden naar: 
dickdenhollander@hotmail.nl of ddhollander@detweemaster.com

Maximaal twee teams per school.

http://www.schoolsport071.nl
mailto:dickdenhollander@hotmail.nl
mailto:ddhollander@detweemaster.com
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WIE ORGANISEERT HET TOERNOOI? CONTACTGEGEVENS  
ORGANISATIE: 
Organisatie: Dick den Hollander
Telefoon: 06 33 08 85 67
E-mail: dickdenhollander@hotmail.nl of 
ddhollander@detweemaster.com

WORDT ER VOORAFGAAND OF TIJDENS HET TOERNOOI NOG EEN 
CLINIC GEGEVEN? EN DOOR WIE? 
Wij zullen proberen om HSV Biënto een clinic te laten verzorgen. Naast 
het geven van een clinic zullen er meerdere activiteiten plaatsvinden op 
het terrein van DIOK. Dit in het kader van het 75 jarig jubileum van de 
Schoolsport! 

IS HET TOERNOOI OOK TOEGANKELIJK VOOR MENSEN MET EEN  
BEPERKING? OF KUNNEN MENSEN ZONDER BEPERKING  
KENNISMAKEN MET AANGEPASTE SPORTEN? 
Indien scholen deelnemers met een beperking willen laten meedoen, is 
dat uiteraard mogelijk. Neem hiervoor contact op met Dick den Hollan-
der via bovenstaande gegevens. 

WAT IS DE ROL VAN LEIJO DE MASCOTTE? 
Wij willen graag dat Leijo het toernooi opent met de eerste klap en ver-
volgens zullen de eerste wedstrijden beginnen. Tijdens het toernooi zal 
Leijo rondlopen en wellicht verzorgt hij de prijsuitreiking. 

mailto:dickdenhollander@hotmail.nl
mailto:ddhollander@detweemaster.com
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DAMTOERNOOI - TEAMS 

Groepen 3 t/m 8
Woensdag 19 oktober 2022 
Denksportcentrum Leiden

HIERONDER VOLGT EEN KORTE OMSCHRIJVING VAN HET TOERNOOI. 
Gezellig dammen in teams van 4, tegen kinderen van je eigen school 
of van andere scholen. Er worden meerdere wedstrijden gespeeld en je 
speelt elke keer tegen iemand anders. Geen afvalsysteem, dus je blijft 
meespelen tot het eind! 

WAT ZIJN DE SPELREGELS VOOR HET TOERNOOI? 
Er wordt gespeeld volgens het Zwitsers systeem. Dat betekent dat je 
altijd tegen iemand speelt die ongeveer even sterk is als jou team.

WAT IS HET NIVEAU VAN DE DEELNEMENDE TEAMS OF INDIVIDUEN? 
Ook als je de regels nog niet kent, kan je meedoen! De spelregels  
worden aan het begin nog even uitgelegd.

HIERONDER EEN TIJDSINDICATIE VAN HET TOERNOOI! 
Aanvang toernooi is om 13:00 uur, dus zorg ervoor dat je iets eerder 
aanwezig bent. Tussen 16:15 en 16:30 uur volgt de uitslag.

HOE KAN WORDEN INGESCHREVEN? MET HOEVEEL TEAMS OF 
DEELNEMERS? EN TOT WANNEER? 
Inschrijven kan tot uiterlijk woensdag 5 oktober via het inschrijfformu-
lier dat te vinden is op de website www.schoolsport071.nl onder het 
tabblad Schooltoernooien  Toernooiagenda 2022-2023. 

Het inschrijfformulier kan gestuurd worden naar: 
voorzitter@leidsdamgenootschap.nl. 

http://www.schoolsport071.nl
mailto:voorzitter@leidsdamgenootschap.nl
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WIE ORGANISEERT HET TOERNOOI? CONTACTGEGEVENS  
ORGANISATIE: 
Organisatie: Jack van der Plas 
Telefoon: 06 42 45 68 51 
E-mail: voorzitter@leidsdamgenootschap.nl 

WORDT ER VOORAFGAAND OF TIJDENS HET TOERNOOI NOG EEN 
CLINIC GEGEVEN? EN DOOR WIE? 
Geen clinic zal worden gegeven bij het Damtoernooi.

IS HET TOERNOOI OOK TOEGANKELIJK VOOR MENSEN MET EEN  
BEPERKING? OF KUNNEN MENSEN ZONDER BEPERKING  
KENNISMAKEN MET AANGEPASTE SPORTEN? 
Fysieke beperkingen geven geen probleem om mee te doen en het denk-
sportcentrum is hier ook op ingericht.

WAT IS DE ROL VAN LEIJO DE MASCOTTE? 
De verwachting is dat Leijo vanaf rond 16:10 uur aanwezig zal zijn om 
de kinderen te begroeten en mogelijk op foto kan worden vastgelegd. 

mailto:voorzitter@leidsdamgenootschap.nl
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VELDLOOP 

Groepen 3 t/m 8 
Vrijdag 11 november 2022
Atletiekbaan Leidse Hout

HIERONDER VOLGT EEN KORTE OMSCHRIJVING VAN HET TOERNOOI. 
Er worden gedurende deze veldloop voor het basisonderwijs 3 verschil-
lende afstanden gelopen. Deze hebben wij verdeeld over 3 leeftijds-
categorieën. 
Dit houdt dus in dat er 3 starts zijn. Volgorde zoals hieronder vermeld:
1. Categorie A Groepen 3 en 4 800 meter.
2. Categorie B Groepen 5 en 6 1200 meter.
3. Categorie C Groepen 7 en 8 1500 meter.

Er is een centraal startmoment!
Voorafgaand aan het toernooi zullen wij ook de warming up verzorgen.

WAT ZIJN DE SPELREGELS VOOR HET TOERNOOI?
1. Er mag niet worden gelopen met spikes of schoenen met noppen.
2. Iedereen die is ingeschreven, dient zich op tijd te melden en zijn/

haar startnummer op te halen.
3. Iedere school moet per 10 deelnemers 1 begeleider leveren (docen-

ten en/of ouders). De namen van deze begeleiders doorgeven op het 
inschrijfformulier.

WAT IS HET NIVEAU VAN DE DEELNEMENDE TEAMS OF INDIVIDUEN?
Iedereen die mee wil doen, nodigen wij van harte uit om deel te nemen 
aan de veldloop!
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HIERONDER EEN TIJDSINDICATIE VAN HET TOERNOOI! 
Om 16.00 uur willen we gaan starten met de Warming Up. 
Rond 16.15 uur start categorie A 
Rond 16.30 uur start categorie B 
Rond 16.45 uur start categorie C 
Aansluitend volgt de prijsuitreiking en sluiten we het toernooi rond  
17.00 uur af.

HOE KAN WORDEN INGESCHREVEN? MET HOEVEEL TEAMS OF 
DEELNEMERS? EN TOT WANNEER?
Inschrijven kan tot uiterlijk maandag 31 oktober via het inschrijffor-
mulier dat te vinden is op de website www.schoolsport071.nl onder 
het tabblad Schooltoernooien  Toernooiagenda 2022-2023. 

De definitieve namenlijst willen wij graag om vrijdag 4 november hebben. 
Het inschrijfformulier kan gestuurd worden naar: 
wjavanvliet@gmail.com

WIE ORGANISEERT HET TOERNOOI? CONTACTGEGEVENS  
ORGANISATIE: 
Organisatie: Willem Jan van Vliet
Telefoon: 06 10 61 27 34
E-mail: wjavanvliet@gmail.com

WORDT ER VOORAFGAAND OF TIJDENS HET TOERNOOI NOG EEN 
CLINIC GEGEVEN? EN DOOR WIE? 
Er zal geen clinic gegeven worden tijdens de veldloop.

IS HET TOERNOOI OOK TOEGANKELIJK VOOR MENSEN MET EEN  
BEPERKING? OF KUNNEN MENSEN ZONDER BEPERKING KENNIS-
MAKEN MET AANGEPASTE SPORTEN? 
Het toernooi is toegankelijk voor iedereen!

http://www.schoolsport071.nl
mailto:wjavanvliet@gmail.com
mailto:wjavanvliet@gmail.com
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WAT IS DE ROL VAN LEIJO DE MASCOTTE? 
Leijo verwachten we tijdens de warming up en zal iedereen aanmoedi-
gen tijdens het hardlopen! 

3X3 BASKETBALTOERNOOIEN 

Groepen 7 en 8
Woensdag 16, 23 en/of 30 november 2022
Vijf Meihal Leiden

HIERONDER VOLGT EEN KORTE OMSCHRIJVING VAN HET TOERNOOI. 
Het 3x3 basketbaltoernooi wordt gespeeld op kleine veldjes met 1 bas-
ket. We gaan alle teams indelen in poules en zorgen ervoor dat iedereen 
zo veel als mogelijk kan spelen. Gedurende de wedstrijden kan er gewis-
seld worden dus het is verstandig op 5 spelers op te nemen in je team.
We hebben voor 3 startdata gekozen, omdat we nog niet precies weten 
wanneer ZZ Leiden zijn Europese thuiswedstrijden gaat spelen. Zodra 
dit duidelijk is zullen we dit vermelden op onze website en de scholen 
inlichten!

WAT ZIJN DE SPELREGELS VOOR HET TOERNOOI?
1. Spelers mogen wisselen, op het moment dat het spel dood is, b.v. 

scheidsrechter fluit voor een uitbal of een fout. Er mogen nooit meer 
dan 3 spelers tegelijkertijd in het veld staan.

2. Basketbal is een spel waarbij lichamelijk contact niet is toegestaan. 
De spelers moeten hun uiterste best doen het contact met de te-
genstander te vermijden, zowel in de aanval als in de verdediging.

3. Een fout wordt bestraft met een inworp aan de zijlijn door de andere 
partij.

4. Wordt een fout gemaakt op een doelende speler, dan wordt dit bestraft  
met 1 punt + balbezit aan de zijlijn voor de tegenstander.

5. Wordt een fout gemaakt op een doelende speler en het doelpunt 
zit, dan wordt een “bonus” punt toegekend en krijgt de tegenstan-
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der ook de bal aan de zijlijn.
6. Er zijn geen vrije worpen te nemen tijdens de normale wedstrijd.
7. De ploeg die als eerste genoemd is in het draaiboek, begint met  

de bal.
8. Na een score of fout moeten de teams eerst de bal checken. Dit is de 

bal heen en weer spelen via de grond tussen 2 spelers in het midden 
van het veld.

9. Maakt een speler vaak, opzettelijk of ruw lichamelijk contact? In dat 
geval kan de scheidsrechter besluiten de spelers af te laten koelen 
als wissel. Is er geen wissel beschikbaar, dan speelt het team met  
2 spelers verder.

10. Spelers mogen alleen in het team meespelen waarvoor ze zijn op-
gegeven. Bij uitzonderlijke situaties beslissen de scheidsrechters in 
combinatie met de toernooiorganisatie of een speler met een ander 
team mag meespelen.

11. Teams moeten op tijd bij het juiste veld klaarstaan. Komt een team 
meer dan 5 minuten te laat dan heeft de tegenstander automatisch 
gewonnen. De toernooiorganisatie beslist op de dag zelf hoe hier-
mee om te gaan.

12. Alle doelpunten tellen voor 1 punt, we spelen niet met de driepunts-
regel. Indien mogelijk spelen we met 2 punten voor een score achter 
de 3 puntslijn. Dit wordt op de toernooidag zelf duidelijk.

13. Er zijn GEEN time-outs toegestaan.
14. 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.

15. Bij 3X3 basketbal moet een team binnen 12 seconden geschoten 
hebben. Bij het schoolsport toernooi geeft de scheidsrechter aan als 
er bijna moet worden geschoten.

16. Na een doelpoging pakt een team een rebound. Is het de ploeg die 
geprobeerd heeft te scoren, dan mag deze ploeg blijven proberen 
te scoren tot er een score is gemaakt of de andere partij te bal heeft 
(bal uit het veld, fout of bal afgepakt tijdens dribbelen). Pakt de  
andere partij de bal na een doelpoging dan moet deze ploeg eerst 
het recht van aanval halen. Dit kan buiten de 3 puntslijn of in het 
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vrije vak en is op de dag zelf duidelijk. 
17. Bij gelijke stand nemen spelers om de beurt een vrije worp. Als na 

een gelijk aantal vrije worpen de stand ongelijk is, heeft het team 
met de meeste punten gewonnen. (eerst alleen 1 speler van beide 
teams, bij gelijke stand de nummers 2 van de teams, enz)

18. Het uit handen slaan of trekken van de bal is verboden!!!
19. De scheidsrechter heeft altijd gelijk, ook als je het er als speler niet 

mee eens bent!!! 
20. De toernooiorganisatie kan op de dag zelf anders bepalen, dan hier-

boven beschreven. De toernooiorganisatie organiseert het school-
sporttoernooi voor de leerlingen van de Leidse basisscholen. Graag 
begrip hiervoor.

WAT IS HET NIVEAU VAN DE DEELNEMENDE TEAMS OF INDIVIDUEN? 
Het standpunt vanuit Schoolsport071: 
Meedoen is belangrijker dan winnen en iedereen (ongeacht niveau) kan 
en mag deelnemen! 

Iedereen kan meedoen, maar de meeste teams bestaan uit leerlingen 
van groep 7 en 8. Het niveau is sterk afhankelijk van hoe vaak er basket-
bal op school gespeeld wordt. 

HIERONDER EEN TIJDSINDICATIE VAN HET TOERNOOI! 
Aanvang toernooi is om 13:00 uur, dus zorg ervoor dat je iets eerder 
aanwezig bent. Rond 16:30 uur hopen wij het toernooi af te sluiten.
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HOE KAN WORDEN INGESCHREVEN? MET HOEVEEL TEAMS OF 
DEELNEMERS? EN TOT WANNEER?
Inschrijven kan tot uiterlijk woensdag 2 november via het inschrijfformu-
lier dat te vinden is op de website www.schoolsport071.nl onder het 
tabblad Schooltoernooien  Toernooiagenda 2022-2023. 

Het inschrijfformulier kan gestuurd worden naar: 
basketbal.toernooi.leiden@hotmail.com.

WIE ORGANISEERT HET TOERNOOI? CONTACTGEGEVENS  
ORGANISATIE: 
Organisatie: Richard den Os 
Telefoon: 06 40 74 64 70 
E-mail: basketbal.toernooi.leiden@hotmail.com of 
denos@casema.nl 

WORDT ER VOORAFGAAND OF TIJDENS HET TOERNOOI NOG EEN 
CLINIC GEGEVEN? EN DOOR WIE?
Op dit moment is het nog niet zeker of er clinics gegeven zullen worden. 
Wij willen graag BS Leiden erbij betrekken, maar denken ook aan een 
clinic rolstoelbasketbal.

IS HET TOERNOOI OOK TOEGANKELIJK VOOR MENSEN MET EEN  
BEPERKING? OF KUNNEN MENSEN ZONDER BEPERKING KENNIS-
MAKEN MET AANGEPASTE SPORTEN? 
Wij zijn bezig om een rolstoelbasketbal clinic erbij te organiseren, maar 
om rolstoelbasketballers te laten spelen tegen de andere is niet mogelijk 
helaas.

WAT IS DE ROL VAN LEIJO DE MASCOTTE?
De aanwezigheid van Leijo verwachten we tijdens de 2e poulefase en het 
zou mooi zijn als hij de prijsuitreiking kan doen!

http://www.schoolsport071.nl
mailto:basketbal.toernooi.leiden%40hotmail.com?subject=
mailto:basketbal.toernooi.leiden%40hotmail.com?subject=
mailto:denos@casema.nl
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SCHAAKTOERNOOI 

Groepen 3 t/m 8 
Woensdag 7 december 2022
Buurthuis ‘Op Eigen Wieken’, Valkenpad 5 (Merenwijk Leiden)

HIERONDER VOLGT EEN KORTE OMSCHRIJVING VAN HET TOERNOOI. 
Op woensdagmiddag 7 december zullen alle Leidse scholen tegen elkaar 
strijden voor de titel ‘Schoolschaakkampioen van Leiden’. Er zal worden 
gespeeld in teams van 4 spelers per school met eventueel een wissel-
speler. Scholen kunnen met meerdere teams inschrijven.

WAT ZIJN DE SPELREGELS VOOR HET TOERNOOI? 
Tijdens het toernooi gelden de basisregels van het schaken, zoals aanra-
ken is zetten en losgelaten is gezet. Dit is de richtlijn, maar voor minder 
ervaren schakers wordt hier soepel mee omgegaan.

WAT IS HET NIVEAU VAN DE DEELNEMENDE TEAMS OF INDIVIDUEN? 
Deelnemers moeten de loop van de stukken kennen en vaker hebben 
geschaakt, maar hoeven geen lid te zijn van een schaakclub! Er wordt 
gespeeld in een A- en een B- groep. In de A- groep spelen de teams met 
ervaren schakers en in de B- groep spelen de teams met minder ervaren 
schakers. De hoogst geëindigde teams in de A- groep mogen door naar 
het regionale scholenkampioenschap.

HIERONDER EEN TIJDSINDICATIE VAN HET TOERNOOI! 
Aanvang toernooi is om 13:00 uur en het aantal speelrondes hangt af 
van het aantal deelnemende teams. Er zal worden gestreefd naar 5 á 6 
wedstrijden, zodat rond 16.00 uur de prijzen kunnen worden uitgereikt.
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HOE KAN WORDEN INGESCHREVEN? MET HOEVEEL TEAMS OF 
DEELNEMERS? EN TOT WANNEER? 
Inschrijven kan tot uiterlijk woensdag 23 november via het inschrijf-
formulier dat te vinden is op de website www.schoolsport071.nl  
onder het tabblad Schooltoernooien  Toernooiagenda 2022-2023. 

Het inschrijfformulier kan gestuurd worden naar: 
oewtechnisch@hotmail.com 

WIE ORGANISEERT HET TOERNOOI? CONTACTGEGEVENS  
ORGANISATIE: 
Het toernooi wordt georganiseerd door Jeugdschaakclub Op Eigen Wie-
ken in Buurthuis ‘Op Eigen Wieken’. Voor vragen kunt u contact opne-
men met:
Organisatie: Leonore Biemans-Braggaar 
Telefoon: 06 27 40 34 02
E-mail: oewtechnisch@hotmail.com

WORDT ER VOORAFGAAND OF TIJDENS HET TOERNOOI NOG EEN 
CLINIC GEGEVEN? EN DOOR WIE? 
Er zal geen clinic gegeven worden tijdens de veldloop.

IS HET TOERNOOI OOK TOEGANKELIJK VOOR MENSEN MET EEN  
BEPERKING? OF KUNNEN MENSEN ZONDER BEPERKING KENNIS-
MAKEN MET AANGEPASTE SPORTEN? 
Het toernooi is toegankelijk voor iedereen!

WAT IS DE ROL VAN LEIJO DE MASCOTTE? 
Indien Leijo in de gelegenheid is, kan hij de prijzen komen uitreiken rond 
16.00 uur.

http://www.schoolsport071.nl
mailto:oewtechnisch@hotmail.com
mailto:oewtechnisch@hotmail.com


34

SCHAATSTOERNOOI

Groepen 5 en 6 
Woensdag 18 januari 2023 
Schaatshal Leiden, Vondellaan

HIERONDER VOLGT EEN KORTE OMSCHRIJVING VAN HET TOERNOOI.
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 ijs-
sportvereniging: hardrijden ijshockey, kunstschaatsen en/of shorttrack 
(zelfs al is dat maar kort geweest). De overige (ook de leerlingen die een 
kennismakingscursus hebben gevolgd) zijn “ongeoefend”.

UITEINDELIJK ZIJN ZODOENDE 8 CATEGORIEËN GEFORMEERD,  
TE WETEN:
1. Meisjes Groep 5 – Ongeoefend 
2. Meisjes Groep 5 – Geoefend
3. Meisjes Groep 6 – Ongeoefend
4. Meisjes Groep 6 – Geoefend
5. Jongens Groep 5 – Ongeoefend
6. Jongens Groep 5 – Geoefend
7. Jongens Groep 6 – Ongeoefend
8. Jongens Groep 6 – Geoefend

WAT ZIJN DE SPELREGELS VOOR HET TOERNOOI? 
Er zijn geen spelregels voor dit toernooi. Je moet proberen om je rondje 
zo snel mogelijk te schaatsen. 
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WAT IS HET NIVEAU VAN DE DEELNEMENDE TEAMS OF INDIVIDUEN? 
Alleen kinderen, die zelfstandig kunnen schaatsen (dus geen hekjes of 
begeleiders) kunnen bij ongeoefend meedoen. 

HIERONDER EEN TIJDSINDICATIE VAN HET TOERNOOI! 
13:00 uur aanmelden 
13:30 tot en met 14:00 1ste ronde 
14:05 tot en met 14:35 2de ronde 
14:40 tot en met 15:15 3de ronde 
15:15 opruimen

HOE KAN WORDEN INGESCHREVEN? MET HOEVEEL TEAMS OF 
DEELNEMERS? EN TOT WANNEER? 
Inschrijven kan tot uiterlijk maandag 19 december via het inschrijfformu-
lier dat te vinden is op de website www.schoolsport071.nl onder het 
tabblad Schooltoernooien  Toernooiagenda 2022-2023. 

Het inschrijfformulier kan gestuurd worden naar:
 j.wilmot@rijnlandbeweegt.nl en s.angoelal@rijnlandbeweegt.nl 

WIE ORGANISEERT HET TOERNOOI? CONTACTGEGEVENS  
ORGANISATIE: 
Organisatie: Joey Wilmot en Soeredj Angoelal 
Telefoon: 06 42 48 45 08 of 06 42 48 45 14 
E-mail: j.wilmot@rijnlandbeweegt.nl of 
s.angoelal@rijnlandbeweegt.nl 

De organisatie zal tevens plaatsvinden in samenwerking met Incluzio  
en SOL.

WORDT ER VOORAFGAAND OF TIJDENS HET TOERNOOI NOG EEN 
CLINIC GEGEVEN? EN DOOR WIE? 
IJVL en IHCL zullen tijdens het toernooi een clinic verzorgen.

http://www.schoolsport071.nl
mailto:j.wilmot@rijnlandbeweegt.nl
mailto:s.angoelal@rijnlandbeweegt.nl
mailto:j.wilmot@rijnlandbeweegt.nl
mailto:s.angoelal@rijnlandbeweegt.nl
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IS HET TOERNOOI OOK TOEGANKELIJK VOOR MENSEN MET EEN  
BEPERKING? OF KUNNEN MENSEN ZONDER BEPERKING KENNIS-
MAKEN MET AANGEPASTE SPORTEN? 
Er is zeker ruimte voor inclusiviteit! Samen met de beweegcoach wordt 
gekeken naar hoe dit het beste kan worden ingestoken. 

WAT IS DE ROL VAN LEIJO DE MASCOTTE? 
We verwachten dat Leijo tussen 14:00 en 15:00 uur aanwezig is.  
Misschien schaatst hij een rondje mee, maar er kunnen zeker foto’s met 
hem worden gemaakt! 

DAMTOERNOOI - INDIVIDUEEL 

Groepen 3 t/m 8 
Woensdag 1 februari 2023 
Denksportcentrum Leiden, Robijnstraat 4

HIERONDER VOLGT EEN KORTE OMSCHRIJVING VAN HET TOERNOOI. 
Gezellig dammen tegen kinderen van je eigen school of van andere  
scholen. Er worden meerdere wedstrijden gespeeld en je speelt elke keer 
tegen iemand anders. Geen afvalsysteem, dus je blijft meespelen tot  
het eind!

WAT ZIJN DE SPELREGELS VOOR HET TOERNOOI? 
Er wordt gespeeld volgens het Zwitsers systeem. Dat betekent dat je 
altijd tegen iemand speelt die ongeveer even sterk is als jouw team.

WAT IS HET NIVEAU VAN DE DEELNEMENDE TEAMS OF INDIVIDUEN? 
Ook als je de regels nog niet kent, kan je meedoen! De spelregels  
worden aan het begin nog even uitgelegd. 



37

HIERONDER EEN TIJDSINDICATIE VAN HET TOERNOOI! 
Aanvang toernooi is om 13:00 uur, dus zorg ervoor dat je iets eerder 
aanwezig bent. Tussen 16:15 en 16:30 uur volgt de uitslag. 

HOE KAN WORDEN INGESCHREVEN? MET HOEVEEL TEAMS OF 
DEELNEMERS? EN TOT WANNEER? 
Inschrijven kan tot uiterlijk woensdag 18 januari via het inschrijfformu-
lier dat te vinden is op de website www.schoolsport071.nl onder het  
tabblad Schooltoernooien  Toernooiagenda 2022-2023. 

Het inschrijfformulier kan gestuurd worden naar: 
voorzitter@leidsdamgenootschap.nl.

WIE ORGANISEERT HET TOERNOOI? CONTACTGEGEVENS  
ORGANISATIE: 
Organisatie: Jack van der Plas 
Telefoon: 06 42 45 68 51 
E-mail: voorzitter@leidsdamgenootschap.nl 

WORDT ER VOORAFGAAND OF TIJDENS HET TOERNOOI NOG EEN 
CLINIC GEGEVEN? EN DOOR WIE? 
Geen clinic zal worden gegeven bij het Damtoernooi.

IS HET TOERNOOI OOK TOEGANKELIJK VOOR MENSEN MET EEN  
BEPERKING? OF KUNNEN MENSEN ZONDER BEPERKING KENNIS-
MAKEN MET AANGEPASTE SPORTEN? 
Fysieke beperkingen geven geen probleem om mee te doen en het denk-
sportcentrum is hier ook op ingericht.

WAT IS DE ROL VAN LEIJO DE MASCOTTE? 
De verwachting is dat Leijo vanaf rond 16:10 uur aanwezig zal zijn om 
de kinderen te begroeten en mogelijk op foto kan worden vastgelegd.

http://www.schoolsport071.nl
mailto:voorzitter@leidsdamgenootschap.nl
mailto:voorzitter@leidsdamgenootschap.nl
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ZWEMTOERNOOI 

Groepen 5 en 6 
Woensdag 15 februari 2023 
Zwembad de Zijl, Paramaribostraat 66 Leiden

HIERONDER VOLGT EEN KORTE OMSCHRIJVING VAN HET TOERNOOI. 
Bij dit zwemtoernooi wordt gestart met een algemene inleiding. Wij 
gaan beginnen met bewegen op muziek in het recreatie bad. Vervol-
gens gaan we over tot baanzwemmen. Na het baanzwemmen zullen we  
eindigen met een recreatieve vorm (glijbaan, stroming).

WAT ZIJN DE SPELREGELS VOOR HET TOERNOOI? 
N.B. Maximaal 5 starts per zwemmer, waarvan maximaal 4 individuele 
starts. Per school mogen op de individuele nummers ten hoogste 2 deel-
nemers(sters) worden ingezet.

Er wordt gezwommen voor 3 klassementen, t.w. voor de jongens-, voor 
de meisjes- en het totaalklassement. 
Op het inschrijfformulier vinden jullie naast uitleg over het invullen van 
het formulier ook nadere informatie over de verschillende program-
ma-nummers en de totstandkoming van de prijzen.

WAT IS HET NIVEAU VAN DE DEELNEMENDE TEAMS OF INDIVIDUEN? 
Zowel zwemmers als niet zwemmers kunnen meedoen aan het toernooi. 
De scholen ontvangen na het toernooi de zwemtijden van de leerlingen. 
Er zal geen prijsuitreiking plaats vinden zoals voorheen, maar elke leer-
ling ontvangt wel een medaille. 
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HIERONDER EEN TIJDSINDICATIE VAN HET TOERNOOI! 
Tijd Onderdeel Uitvoering 
13.00-13.10 Opening Illias

13.15-13.30 Clinic Achraf

13.30-15.30 Wedstrijden Projectteam

15.35-15.55 Estafette Projectteam

15.55-16.00 Afsluiting Illias

HOE KAN WORDEN INGESCHREVEN? MET HOEVEEL TEAMS OF 
DEELNEMERS? EN TOT WANNEER? 
Inschrijven kan tot uiterlijk woensdag 1 februari via het inschrijfformu-
lier dat te vinden is op de website www.schoolsport071.nl onder het  
tabblad Schooltoernooien  Toernooiagenda 2022-2023. 
Het inschrijfformulier kan gestuurd worden naar: idaoudi@incluzio.nl 
en a.Boy@rijnlandbeweegt.nl.

WIE ORGANISEERT HET TOERNOOI? CONTACTGEGEVENS  
ORGANISATIE: 
De buurtsportcoaches van Incluzio zullen samen met Annette van Noort 
het toernooi organiseren. Annette regelt de officiële wedstrijdleiding 
vanuit het zwembond en de buurtsportcoaches coördineren de inschrij-
vingen en clinics op de dag zelf.
Organisatie: Illias Daoudi en Achraf Boy 
Telefoon: 06 42 48 40 89 of 06 42 48 40 90 
E-mail: idaoudi@incluzio.nl en a.Boy@rijnlandbeweegt.nl

WORDT ER VOORAFGAAND OF TIJDENS HET TOERNOOI NOG EEN 
CLINIC GEGEVEN? EN DOOR WIE 
Begin van de middag wordt er gestart met een clinic die gegeven wordt 
door de buurtsportcoaches van Incluzio. 

http://www.schoolsport071.nl
mailto:idaoudi@incluzio.nl%20en%20a.Boy@rijnlandbeweegt.nl
mailto:idaoudi@incluzio.nl%20en%20a.Boy@rijnlandbeweegt.nl
mailto:idaoudi@incluzio.nl%20en%20a.Boy@rijnlandbeweegt.nl
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IS HET TOERNOOI OOK TOEGANKELIJK VOOR MENSEN MET EEN  
BEPERKING? OF KUNNEN MENSEN ZONDER BEPERKING KENNIS-
MAKEN MET AANGEPASTE SPORTEN? 
Op dit moment kunnen we niet garanderen dat aangepast sporten mee-
genomen gaat worden tijdens dit toernooi. 

WAT IS DE ROL VAN LEIJO DE MASCOTTE? 
De intentie is dat de mascotte aanwezig zal zijn bij de opening en de 
beweeg-clinic. Deze is van 13:00 tot 13:30 uur. 

TAFELTENNISTOERNOOI 

Groepen 7 en 8 
Woensdag 8 maart 2023
LTTV Scylla, Voorschoterweg 6F Leiden

HIERONDER VOLGT EEN KORTE OMSCHRIJVING VAN HET TOERNOOI. 
Test je tafeltennis skills tijdens het jaarlijkse tafeltennis toernooi. Op ieder 
niveau worden er spannende potten gespeeld van campingniveau tot 
eredivisie. Alle groepen 7 en 8 van de basisscholen in Leiden zijn welkom. 
Jongens en meisjes spelen gezellig tegen elkaar. Er wordt niet om een 
schoolprijs gestreden, maar om individuele prijzen.

WAT ZIJN DE SPELREGELS VOOR HET TOERNOOI? 
De belangrijkste tafeltennisspelregels:

SERVICE
De bal wordt de eerste keer in het spel gebracht door middel van de 
SERVICE. Een SERVICE is goed wanneer de bal eerst een keer op de eigen 
helft van de tafel stuitert en daarna minimaal een keer op de helft van 
de tegenstander. Als de bal het net raakt tijdens de SERVICE, maar de 
SERVICE is verder wel goed uitgevoerd, dan moet er opnieuw geserveerd 
worden (=NET-SERVICE). Een van de spelers begint met serveren. De be-
geleider bepaald wie begint. 
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TERUGSLAAN
Na de service moet de speler aan de overkant de bal zo terugslaan dat 
de bal op de helft van de serveerder stuitert. Hierna moeten de beide 
spelers om beurten de bal op de helft van de tegenstander. De bal mag 
het net nu wel raken.

PUNT
Een speler krijgt een punt als zijn tegenstander:
• niet goed serveert;
• de bal niet of niet goed terugslaat;
• de bal meer dan één keer laat stuiteren;
• de bal boven de tafel slaat zonder dat de bal op de tafel gestuiterd 

heeft;
• de tafel beweegt tijdens het spel of aanraakt met zijn vrije hand;
• het net of de netpost aanraakt.
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LET
Als één van de spelers in het spel wordt gehinderd, dan moet opnieuw 
om het punt gespeeld worden. Hinder kan bijvoorbeeld ontstaan wan-
neer een bal van een andere tafel op jouw tafel stuitert. 

Je krijgt dan geen punt, maar een LET (= opnieuw spelen). 

Volgorde van serveren en ontvangen

Na ieder punt gaat de service over naar de andere speler. Dit gaat zo 
door tot het einde van de wedstrijd. 

WINST
In tegenstelling tot een “normale” wedstrijd, spelen we op tijd. Als de 
tijd om is, heeft de speler die voor staat gewonnen. Bij gelijke stand 
wordt er nog één punt gespeeld. De speler die dat punt scoort, heeft 
gewonnen.

WAT IS HET NIVEAU VAN DE DEELNEMENDE TEAMS OF INDIVIDUEN? 
Meedoen is belangrijker dan winnen en iedereen (ongeacht niveau) kan 
en mag deelnemen!

HIERONDER EEN TIJDSINDICATIE VAN HET TOERNOOI! 
Het toernooi vindt plaats van 13:00 tot 16:00 uur. Inloop vanaf 12:45 uur. 

Er vinden twee poulefases plaats na elkaar, de eerste poulefase is  
willekeurig ingedeeld en de tweede fase wordt er op niveau ingedeeld. 
Beide poulefases duren 60 minuten. 

Na de tweede poulefase is er een prijsuitreiking en krijgt iedereen een 
medaille. Ook is er water en fruit aanwezig op de dag zelf. 
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HOE KAN WORDEN INGESCHREVEN? MET HOEVEEL TEAMS OF 
DEELNEMERS? EN TOT WANNEER? 
Inschrijven kan tot uiterlijk woensdag 15 februari via het inschrijfformu-
lier dat te vinden is op de website www.schoolsport071.nl onder het 
tabblad Schooltoernooien  Toernooiagenda 2022-2023. 

Het inschrijfformulier kan gestuurd worden naar: jvommen@incluzio.nl.

Maximaal 100 deelnemers kunnen mee doen, dus schrijf je snel in!

WIE ORGANISEERT HET TOERNOOI? CONTACTGEGEVENS  
ORGANISATIE: 
Organisatie: Jip van Ommen
Telefoon: 06 42 48 45 10
E-mail: jvommen@incluzio.nl

WORDT ER VOORAFGAAND OF TIJDENS HET TOERNOOI NOG EEN 
CLINIC GEGEVEN? EN DOOR WIE? 
De Buurtsportcoaches introduceren tafeltennis tijdens Sport in de wijk in 
verschillende wijken.

http://www.schoolsport071.nl
mailto:jvommen@incluzio.nl
mailto:jvommen@incluzio.nl
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IS HET TOERNOOI OOK TOEGANKELIJK VOOR MENSEN MET EEN  
BEPERKING? OF KUNNEN MENSEN ZONDER BEPERKING KENNIS-
MAKEN MET AANGEPASTE SPORTEN? 
Het toernooi is voor iedereen toegankelijk. Goed om aan te geven bij de 
inschrijving waar wij rekening mee kunnen houden zodat iedereen mee 
kan doen.

WAT IS DE ROL VAN LEIJO DE MASCOTTE? 
De intentie is dat de mascotte aanwezig zal zijn van 14:00 tot 15:30 uur. 
Gelegenheid om met de kinderen op de foto te gaan. 

JUDOTOERNOOI 

Groepen 3 en 4 
Woensdag 22 maart 2023 
Sporthal De Zijl, Paramaribostraat 66 Leiden

HIERONDER VOLGT EEN KORTE OMSCHRIJVING VAN HET TOERNOOI. 
Het Happy Judotoernooi voor de groepen 3 en 4 staat dit jaar voor de 
tweede keer op het programma. Het toernooi start met een clinic en 
vervolgens spelen de kinderen op speelse wijze verschillende wedstrijdjes 
tegen elkaar.

Alle kinderen krijgen aan het einde van het toernooi een leuk presentje. 
Meedoen is namelijk belangrijker dan winnen!

WAT ZIJN DE SPELREGELS VOOR HET TOERNOOI? 
Het toernooi is voor alle kinderen geschikt. De kinderen leren tijdens de 
clinic wat zij tijdens de wedstrijdjes moeten doen. 

WAT IS HET NIVEAU VAN DE DEELNEMENDE TEAMS OF INDIVIDUEN? 
Iedereen, geoefend of ongeoefend, uit de groepen 3 en 4 kan meedoen! 
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HIERONDER EEN TIJDSINDICATIE VAN HET TOERNOOI! 
Programma:
13:15 – 13:30 Ontvangst 
13:30 – 14:15 Warming Up + Clinic 
14:15 – 14:30 Drinkpauze 
14:30 – 15:15 Wedstrijdjes 
15:20 Prijsuitreiking



46

OPTIONEEL PROGRAMMA:
Kleuters:
13:15 – 13:30 Ontvangst 
13:30 – 13:50 Warming Up + Clinic 
13:50 – 14:10 Wedstrijdjes 
14:15 Prijsuitreiking 

GROEPEN 3 EN 4:
14:15 – 14:30 Ontvangst 
14:30 – 15:15 Warming Up + Clinic 
15:15 – 15:30 Drinkpauze
15:30 – 16:15 Wedstrijdjes
16:20 Prijsuitreiking

Momenteel kijken we naar de mogelijkheden om het kleutertoernooi 
toe te voegen. Hier komen we later in het schooljaar bij jullie op terug! 

HOE KAN WORDEN INGESCHREVEN? MET HOEVEEL TEAMS OF 
DEELNEMERS? EN TOT WANNEER?
Inschrijven kan tot uiterlijk woensdag 8 maart via het inschrijfformulier 
dat te vinden is op de website www.schoolsport071.nl onder het  
tabblad Schooltoernooien  Toernooiagenda 2022-2023. 
Het inschrijfformulier kan gestuurd worden naar: 
schooljudotoernooileiden@hotmail.com 

WIE ORGANISEERT HET TOERNOOI? CONTACTGEGEVENS  
ORGANISATIE: 
Jan Westra en Anna Rasouli (Sportschool Key Mura) organiseren het Judo-
toernooi. In overleg kunnen Incluzio en SOL aanhaken bij het toernooi! 
Organisatie: Jan Westra en Anna Rasouli 
Telefoon: 06 26 74 76 42 
E-mail: schooljudotoernooileiden@hotmail.com

http://www.schoolsport071.nl
mailto:schooljudotoernooileiden@hotmail.com
mailto:schooljudotoernooileiden@hotmail.com
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WORDT ER VOORAFGAAND OF TIJDENS HET TOERNOOI NOG EEN 
CLINIC GEGEVEN? EN DOOR WIE 
Ja, door Anna Rasouli van Sportschool Key Mura.

IS HET TOERNOOI OOK TOEGANKELIJK VOOR MENSEN MET EEN  
BEPERKING? OF KUNNEN MENSEN ZONDER BEPERKING KENNIS-
MAKEN MET AANGEPASTE SPORTEN? 
Ook kinderen met een beperking kunnen meedoen in overleg met  
Jan Westra.

WAT IS DE ROL VAN LEIJO DE MASCOTTE? 
De intentie is dat onze Leijo bij de prijsuitreiking(en) aanwezig is: om 
14.15 uur (bij doorgang Judotoernooi kleuters) en om 16.20 uur. 

VOETBALTOERNOOI 

Groepen 7 en 8 
Woensdag 5 april 2023
Sportpark: Sporting Leiden en R.K.S.V. Docos, Morskwartier

HIERONDER VOLGT EEN KORTE OMSCHRIJVING VAN HET TOERNOOI. 
Wij zijn op dit moment nog druk bezig om het voetbaltoernooi in een 
nieuw jasje te gieten. Zodra we hier meer duidelijkheid over hebben  
zullen we dit plaatsen op de website www.schoolsport071.nl en  
zullen we de scholen per mail informeren hierover!

Om een korte tip van de sluier weg te geven. Ons motto “Meedoen is 
belangrijker dan winnen” gaat een grote rol spelen. We willen ervoor 
zorgen dat er op deze dag net zoveel beweegmomenten zijn voor ieder 
team! Er zullen daarom meerdere poulefase gespeeld worden.

Het betreft een toernooi voor de groepen 7 en 8 en zowel jongens als 
meisjes mogen meedoen!

http://www.schoolsport071.nl
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Wat zijn de spelregels voor het toernooi? Er wordt gespeeld volgens de 
reglementen van de KNVB. Mochten er spelregels wijzigen of bijkomen 
door de nieuwe opzet, dan zullen wij deze ook meenemen op de website 
en in de informatiemail.

SCHEIDSRECHTERS 
We verzoeken de scholen om te helpen bij het leiding geven tijdens de 
wedstrijden. Het toernooi wordt gewoon te groot en we kunnen het al-
leen samen nog voor elkaar krijgen. Houd er dus rekening mee dat je als 
begeleider/trainer/docent een aantal wedstrijden moet leiden!

WAT IS HET NIVEAU VAN DE DEELNEMENDE TEAMS OF INDIVIDUEN? 
Iedereen, geoefend of ongeoefend, uit de groepen 7 en 8 kan meedoen! 
Daarnaast is er geen restrictie voor het aantal jongens of meisjes in het 
veld. 

HIERONDER EEN TIJDSINDICATIE VAN HET TOERNOOI! 
Aanvang van het toernooi is 13:30 uur en we hopen dat we het toernooi 
om 17:00 uur kunnen afronden!

HOE KAN WORDEN INGESCHREVEN? MET HOEVEEL TEAMS OF 
DEELNEMERS? EN TOT WANNEER? 
Inschrijven kan tot uiterlijk !!vrijdag 27 januari!! via het inschrijfformu-
lier dat te vinden is op de website www.schoolsport071.nl onder het  
tabblad Schooltoernooien  Toernooiagenda 2022-2023. 
Het inschrijfformulier kan gestuurd worden naar: ed.immink@casema.nl 

WIE ORGANISEERT HET TOERNOOI? CONTACTGEGEVENS  
ORGANISATIE: 
Organisatie: Ed Immink 
Telefoon: 06 30 92 23 27 
E-mail: ed.immink@casema.nl

http://www.schoolsport071.nl
mailto:ed.immink@casema.nl
mailto:ed.immink@casema.nl
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WORDT ER VOORAFGAAND OF TIJDENS HET TOERNOOI NOG EEN 
CLINIC GEGEVEN? EN DOOR WIE? 
Waarschijnlijk niet.

IS HET TOERNOOI OOK TOEGANKELIJK VOOR MENSEN MET EEN  
BEPERKING? OF KUNNEN MENSEN ZONDER BEPERKING KENNIS-
MAKEN MET AANGEPASTE SPORTEN? 
Op dit moment kunnen wij niet garanderen dat aangepast sporten mee-
genomen gaat worden tijdens dit toernooi.

WAT IS DE ROL VAN LEIJO DE MASCOTTE? 
Wij verwachten dat Leijo tijdens het toernooi zal rondlopen, wellicht 
geeft hij het startsein en doet hij de eerste aftrap. Mocht Leijo tijdens de 
prijsuitreiking nog aanwezig zijn, dan zal hij hierbij helpen!

VOETBALTOERNOOI 

Groepen 5 en 6 
Woensdag 12 april 2023 
Sportpark: Sporting Leiden en R.K.S.V. Docos, Morskwartier

HIERONDER VOLGT EEN KORTE OMSCHRIJVING VAN HET TOERNOOI. 
Wij zijn op dit moment nog druk bezig om het voetbaltoernooi in een 
nieuw jasje te gieten. Zodra we hier meer duidelijkheid over hebben zul-
len we dit plaatsen op de website www.schoolsport071.nl en zullen 
we de scholen per mail informeren hierover!

Om een korte tip van de sluier weg te geven. Ons motto “Meedoen is 
belangrijker dan winnen” gaat een grote rol spelen. We willen ervoor 
zorgen dat er op deze dag net zoveel beweegmomenten zijn voor ieder 
team! Er zullen daarom meerdere poulefase gespeeld worden.

Het betreft een toernooi voor de groepen 5 en 6 en zowel jongens als 

http://www.schoolsport071.nl
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meisjes mogen meedoen!

WAT ZIJN DE SPELREGELS VOOR HET TOERNOOI? 
Er wordt gespeeld volgens de reglementen van de KNVB. Mochten er 
spelregels wijzigen of bijkomen door de nieuwe opzet, dan zullen wij 
deze ook meenemen op de website en in de informatiemail.

SCHEIDSRECHTERS 
Wij verzoeken de scholen om te helpen bij het leiding geven tijdens de 
wedstrijden. Het toernooi wordt gewoon te groot en we kunnen het al-
leen samen nog voor elkaar krijgen. Houd er dus rekening mee dat je als 
begeleider/trainer/docent een aantal wedstrijden moet leiden!

WAT IS HET NIVEAU VAN DE DEELNEMENDE TEAMS OF INDIVIDUEN? 
Iedereen, geoefend of ongeoefend, uit de groepen 5 en 6 kan meedoen! 
Daarnaast is er geen restrictie voor het aantal jongens of meisjes in het 
veld. 

HIERONDER EEN TIJDSINDICATIE VAN HET TOERNOOI! 
Aanvang van het toernooi is 13:30 uur en we hopen dat we het toernooi 
om 17:00 uur kunnen afronden!

HOE KAN WORDEN INGESCHREVEN? MET HOEVEEL TEAMS OF 
DEELNEMERS? EN TOT WANNEER? 
Inschrijven kan tot uiterlijk !!vrijdag 27 januari!! via het inschrijfformulier 
dat te vinden is op de website www.schoolsport071.nl onder het tab-
blad Schooltoernooien  Toernooiagenda 2022-2023. 

Het inschrijfformulier kan gestuurd worden naar: ed.immink@casema.nl 

WIE ORGANISEERT HET TOERNOOI? CONTACTGEGEVENS  
ORGANISATIE: 
Organisatie: Ed Immink 
Telefoon: 06 30 92 23 27 
E-mail: ed.immink@casema.nl

http://www.schoolsport071.nl
mailto:ed.immink@casema.nl
mailto:ed.immink@casema.nl
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WORDT ER VOORAFGAAND OF TIJDENS HET TOERNOOI NOG EEN 
CLINIC GEGEVEN? EN DOOR WIE? 
Waarschijnlijk niet.

IS HET TOERNOOI OOK TOEGANKELIJK VOOR MENSEN MET EEN  
BEPERKING? OF KUNNEN MENSEN ZONDER BEPERKING KENNIS-
MAKEN MET AANGEPASTE SPORTEN? 
Op dit moment kunnen we niet garanderen dat aangepast sporten mee-
genomen gaat worden tijdens dit toernooi.

WAT IS DE ROL VAN LEIJO DE MASCOTTE? 
We verwachten dat Leijo tijdens het toernooi zal rondlopen, wellicht 
geeft hij het startsein en doet hij de eerste aftrap. Mocht Leijo er tijdens 
de prijsuitreiking nog zijn, dan zal hij hierbij helpen!

VOETBAL FINALES 

Groepen 5 t/m 8 
Woensdag 19 april 2023 
Sportpark: Sporting Leiden en R.K.S.V. Docos, Morskwartier

HIERONDER VOLGT EEN KORTE OMSCHRIJVING VAN HET TOERNOOI. 
Wij zijn op dit moment nog druk bezig om het voetbaltoernooi in een 
nieuw jasje te gieten. Zodra we hier meer duidelijkheid over hebben  
zullen we dit plaatsen op de website www.schoolsport071.nl en zul-
len we de scholen per mail informeren hierover!

Om de voetbaltoernooien behapbaar te maken en 17.00 echt als eindtijd 
aan te houden, hebben we de keuze gemaakt om de finales op één dag 
te houden en dat is woensdag 19 april 2023.

Ook op dit toernooi worden er weer gespeeld in poules! Verdere infor-
matie volgt z.s.m.

http://www.schoolsport071.nl
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Het is ook een mogelijkheid om deze dag als back up te houden bij even-
tuele afgelasting van één van de voorgaande toernooien.

WAT ZIJN DE SPELREGELS VOOR HET TOERNOOI? 
Er wordt gespeeld volgens de reglementen van de KNVB. Mochten er 
spelregels wijzigen of bijkomen door de nieuwe opzet, dan zullen wij 
deze ook meenemen op de website en in de informatiemail.

SCHEIDSRECHTERS 
Wij verzoeken de scholen om te helpen bij het leiding geven tijdens de 
wedstrijden. Het toernooi wordt gewoon te groot en we kunnen het al-
leen samen nog voor elkaar krijgen. Houd er dus rekening mee dat je als 
begeleider/trainer/docent een aantal wedstrijden moet leiden!
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WAT IS HET NIVEAU VAN DE DEELNEMENDE TEAMS OF INDIVIDUEN? 
Alleen de teams die zich gekwalificeerd hebben voor dit toernooi kunnen 
meedoen! Er is nog steeds geen restrictie voor het aantal jongens of 
meisjes in het veld. 

HIERONDER EEN TIJDSINDICATIE VAN HET TOERNOOI! 
Aanvang van het toernooi is 13:30 uur en we hopen dat we het toernooi 
om 16:30 uur kunnen afronden!

HOE KAN WORDEN INGESCHREVEN? MET HOEVEEL TEAMS OF 
DEELNEMERS? EN TOT WANNEER? 
Niet van toepassing.

WIE ORGANISEERT HET TOERNOOI? CONTACTGEGEVENS  
ORGANISATIE: 
Organisatie: Ed Immink
Telefoon: 06 30 92 23 27
E-mail: ed.immink@casema.nl

WORDT ER VOORAFGAAND OF TIJDENS HET TOERNOOI NOG EEN 
CLINIC GEGEVEN? EN DOOR WIE? 
Waarschijnlijk niet.

IS HET TOERNOOI OOK TOEGANKELIJK VOOR MENSEN MET EEN  
BEPERKING? OF KUNNEN MENSEN ZONDER BEPERKING KENNIS-
MAKEN MET AANGEPASTE SPORTEN? 
Op dit moment kunnen we niet garanderen dat aangepast sporten  
meegenomen gaat worden tijdens dit toernooi.

WAT IS DE ROL VAN LEIJO DE MASCOTTE? 
We verwachten dat Leijo tijdens het toernooi zal rondlopen, wellicht 
geeft hij het startsein en doet hij de eerste aftrap. Mocht Leijo er tijdens 
de prijsuitreiking nog zijn, dan zal hij hierbij helpen!

mailto:ed.immink@casema.nl
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MONO KORFBALTOERNOOI 

Groepen 5 en 6 
Woensdag 10 mei 2023 
Sportpark Montgomerystraat, KZ Danaïden 

HIERONDER VOLGT EEN KORTE OMSCHRIJVING VAN HET TOERNOOI. 
Tijdens het Mono Korfbaltoernooi speel je in teams tegen elkaar.  
We spelen, afhankelijk van het aantal deelnemers, in poules. Tijdens het 
toernooi proberen we ook een clinic te regelen via KZ Danaïden, om zo 
ook je techniek wat bij te schaven. 

Aan het einde van het toernooi hebben we daarom ook allemaal  
winnaars!

WAT ZIJN DE SPELREGELS VOOR HET TOERNOOI? 
1. Bij mono korfbal spelen 2 jongens en 2 meisjes samen in één team.
2. Er wordt in 1 vak gespeeld.
3. Bij de start en na ieder doelpunt wordt de bal uitgenomen in  

het midden. 
4. Spelers mogen niet lopen met de bal.
5. De bal mag niet uit de handen worden geslagen of getrokken.
6. De bal mag niet met de voet geraakt worden. 
7. Als verdediger mag je niet tegen de tegenstander aan gaan staan.
8. Voet op de lijn is uit en dus bal voor de tegenstander.
9. Als er een doelpoging wordt gedaan dan mag deze persoon niet weer  

een doelpoging doen. Als een ander de bal afvangt, dan mag deze 
wel meteen schieten. Zo voorkomen we dat er constant door dezelf-
de persoon doelpunten worden gemaakt.

10. Verdedigd scoren mag niet.
11. Begin en EINDE van de wedstrijd wordt door het wedstrijdsecretari-

aat CENTRAAL aangegeven.
12. Het eerstgenoemde viertal begint met de bal.
13. Tijdens een wedstrijd mogen spelers (speelsters) worden gewisseld 

(met medeweten van de scheidsrechter). 
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14. Bij het toernooi mogen meisjes een jongen vervangen met een hes-
je, maar helaas niet andersom. 

15. Elke ploeg dient 5 minuten vóór aanvang van de te spelen wedstrijd 
bij het aangewezen speelveld aanwezig te zijn. Een ploeg die 2 mi-
nuten na het beginsignaal NIET staat aangetreden begint met een 
1-0 achterstand.

WAT IS HET NIVEAU VAN DE DEELNEMENDE TEAMS OF INDIVIDUEN? 
Iedereen, geoefend of ongeoefend, uit de groepen 5 en 6 kan meedoen! 

HIERONDER EEN TIJDSINDICATIE VAN HET TOERNOOI! 
Aanvang van het toernooi is 13:30 uur en we hopen dat we het toernooi 
om 16:00 uur kunnen afronden!

HOE KAN WORDEN INGESCHREVEN? MET HOEVEEL TEAMS OF 
DEELNEMERS? EN TOT WANNEER? 
Inschrijven kan tot uiterlijk woensdag 19 april via het inschrijfformulier 
dat te vinden is op de website www.schoolsport071.nl onder het  
tabblad Schooltoernooien  Toernooiagenda 2022-2023. 
Het inschrijfformulier kan gestuurd worden naar: jwilmot@incluzio.nl

WIE ORGANISEERT HET TOERNOOI? CONTACTGEGEVENS  
ORGANISATIE: 
Organisatie: Joey Wilmot
Telefoon: 06 42 48 45 08 
E-mail: jwilmot@incluzio.nl

WORDT ER VOORAFGAAND OF TIJDENS HET TOERNOOI NOG EEN 
CLINIC GEGEVEN? EN DOOR WIE? 
Tijdens het toernooi hopen wij dat KZ Danaïden wederom een clinic wil 
verzorgen.

http://www.schoolsport071.nl
mailto:jwilmot@incluzio.nl
mailto:jwilmot@incluzio.nl
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IS HET TOERNOOI OOK TOEGANKELIJK VOOR MENSEN MET EEN  
BEPERKING? OF KUNNEN MENSEN ZONDER BEPERKING KENNIS-
MAKEN MET AANGEPASTE SPORTEN? 
Er is zeker ruimte voor inclusiviteit! Samen met de beweegcoach wordt 
gekeken naar hoe dit het beste kan worden ingestoken.

WAT IS DE ROL VAN LEIJO DE MASCOTTE? 
De intentie is dat de mascotte aanwezig zal zijn van 13:15 tot 14:30 uur. 
Leijo zal de kinderen enthousiast maken en er is gelegenheid om met 
hem op de foto te gaan. 

TENNISTOERNOOI 

Groepen 3 en 4 
Woensdag 24 mei 2023 
TPV Zuid-West, Schubertlaan 133 Leiden. 
(Bij slecht weer: in 3-Octoberhal)

HIERONDER VOLGT EEN KORTE OMSCHRIJVING VAN HET TOERNOOI. 
Wij willen graag eerst een clinic laten uitvoeren door de buurtsportcoach 
of trainer van TV Zuid-West. Daarna willen wij de deelnemers onderling 
wedstrijden laten spelen in een doordraai schema. Het mee doen staat 
centraal en alle deelnemers ontvangen een medaille voor het mee doen. 

WAT ZIJN DE SPELREGELS VOOR HET TOERNOOI? 
1. Je mag twee keer serveren tijdens de servicebeurt 
2. De service mag onder of bovenhands gespeeld worden 
3. De bal mag maar 1 keer stuiteren 
4. De bal moet binnen de lijn stuiteren 
5. Het spel is klaar als je 7 punten hebt behaald 
6. Enkellijn is voor serveren, dubbel is uitlijn 
7. Je serveert om de beurt 
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WAT IS HET NIVEAU VAN DE DEELNEMENDE TEAMS OF INDIVIDUEN? 
Iedereen is welkom! En wat hier boven al staat mee doen is belangrijker 
dan winnen! Plezier staat op 1!

HIERONDER EEN TIJDSINDICATIE VAN HET TOERNOOI! 
13.45 – 14.00 ontvangst groep 3 
14.00 – 14.55 clinic + wedstrijdjes groep 3 

14.55 – 15.00 ontvangst groep 4 
15.00 – 16.00 clinic + wedstrijdjes groep 4
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HOE KAN WORDEN INGESCHREVEN? MET HOEVEEL TEAMS OF 
DEELNEMERS? EN TOT WANNEER? 
Inschrijven kan tot uiterlijk woensdag 10 mei via het inschrijfformulier dat 
te vinden is op de website www.schoolsport071.nl onder het tabblad 
Schooltoernooien  Toernooiagenda 2022-2023. 
Het inschrijfformulier kan gestuurd worden naar: sgilbert@incluzio.nl 

WIE ORGANISEERT HET TOERNOOI? CONTACTGEGEVENS  
ORGANISATIE: 
Organisatie: Stefan Gilbert
Telefoon: 06 42 48 45 13
E-mail: sgilbert@incluzio.nl

WORDT ER VOORAFGAAND OF TIJDENS HET TOERNOOI NOG EEN 
CLINIC GEGEVEN? EN DOOR WIE? 
De intentie is om een clinic te geven. Op dit moment nog onduidelijk 
of daadwerkelijk een clinic volgt. Moet nog afgestemd worden tussen 
buurtsportcoach Stefan en TPV Zuid West. 

IS HET TOERNOOI OOK TOEGANKELIJK VOOR MENSEN MET  
EEN BEPERKING? OF KUNNEN MENSEN ZONDER BEPERKING  
KENNISMAKEN MET AANGEPASTE SPORTEN? 
Iedereen is welkom en ten alle tijden inclusief. 

WAT IS DE ROL VAN LEIJO DE MASCOTTE? 
De intentie is dat de mascotte aanwezig zal zijn bij het toernooi van 
groep 3 en groep 4. Hij kan wat betekenen bij de uitreiking van de me-
dailles en wellicht deelname aan de clinic. 

http://www.schoolsport071.nl
mailto:sgilbert@incluzio.nl
mailto:sgilbert@incluzio.nl
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ATLETIEKTOERNOOI 

Groepen 7 en 8 
Woensdag 31 mei 2023 
Atletiekbaan Leidse Hout

HIERONDER VOLGT EEN KORTE OMSCHRIJVING VAN HET TOERNOOI. 
Een 5 kamp, met 4 onderdelen die worden afgewerkt in groepjes, en een 
afsluitende 400 meter met z’n allen.

Onderdelen: 
• 60 meter sprint 
• verspringen 
• hoogspringen 
• vortex werpen 
• 400 meter

Een week van te voren wordt het programma verstuurd. Iedere school 
moet per 10 deelnemers 1 jurylid leveren, t.w. een docent/ouder enz.

WAT ZIJN DE SPELREGELS VOOR HET TOERNOOI? 
1. Spikes zijn toegestaan voor de 60m, mits de punten niet langer zijn 

dan 6 mm. Géén schoenen met noppen; 
2. 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 in-
gedeeld.

 
WAT IS HET NIVEAU VAN DE DEELNEMENDE TEAMS OF INDIVIDUEN? 
Centraal staan de pr’s die gehaald kunnen worden. Na afloop krijgt  
iedereen een medaille.

HIERONDER EEN TIJDSINDICATIE VAN HET TOERNOOI! 
Van 13.30 uur tot 15.30 uur.
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HOE KAN WORDEN INGESCHREVEN? MET HOEVEEL TEAMS OF 
DEELNEMERS? EN TOT WANNEER? 
Inschrijven kan tot uiterlijk vrijdag 21 april via het inschrijfformulier dat 
te vinden is op de website www.schoolsport071.nl onder het tabblad 
Schooltoernooien  Toernooiagenda 2022-2023. 

Het inschrijfformulier kan gestuurd worden naar: 
atletiektoernooi@gmail.com

WIE ORGANISEERT HET TOERNOOI? CONTACTGEGEVENS  
ORGANISATIE: 
Schoolsport071 in samenwerking met Leiden Atletiek en Incluzio.
Organisatie: Sander van Weerlee-Feenstra
Telefoon: 06 12 55 49 37 
E-mail: atletiektoernooi@gmail.com

WORDT ER VOORAFGAAND OF TIJDENS HET TOERNOOI NOG EEN 
CLINIC GEGEVEN? EN DOOR WIE? 
Nee, het hele toernooi is 1 grote clinic!

IS HET TOERNOOI OOK TOEGANKELIJK VOOR MENSEN MET  
EEN BEPERKING? OF KUNNEN MENSEN ZONDER BEPERKING  
KENNISMAKEN MET AANGEPASTE SPORTEN? 
Bij dit toernooi doen kinderen uit het reguliere onderwijs mee, maar ook 
kinderen met een fysieke beperking. Zij kunnen gebruik maken van de 
framerunfietsen.

WAT IS DE ROL VAN LEIJO DE MASCOTTE? 
Bij de warming up van 13.30 uur tot 13.40 uur en bij de medaille-uitrei-
king van 15.20 uur tot 15.30 uur zullen we Leijo verwelkomen.

http://www.schoolsport071.nl
mailto:atletiektoernooi@gmail.com
mailto:atletiektoernooi@gmail.com
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HANDBALTOERNOOI 

Groepen 5 en 6 
Woensdag 7 juni 2023 
Sportpark Montgomerystraat, HV Saturnus

HIERONDER VOLGT EEN KORTE OMSCHRIJVING VAN HET TOERNOOI. 
In het veld staan 6 veldspelers en één keeper. Bovendien mag men met 
maximaal 3 wisselspelers spelen. Voor het basisonderwijs spelen we op 
kleinere aangepaste velden. Er mag met meerdere teams worden inge-
schreven. 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 ge-
dragen en een positieve bijdrage leveren aan het toernooi.

WAT ZIJN DE SPELREGELS VOOR HET TOERNOOI? 
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.
3. Eerstgenoemde ploeg heeft de beginworp.
4. Het eindsignaal wordt centraal gegeven en is tevens beginsignaal 

voor de volgende wedstrijd.
5. Ieder team moet 10 minuten voor het begin van de wedstrijd bij het 

veld zijn.
6. Een team dat niet op tijd aanwezig is, verliest reglementair met 5-0.

WAT IS HET NIVEAU VAN DE DEELNEMENDE TEAMS OF INDIVIDUEN? 
Iedereen is welkom! En wat hier boven al staat mee doen is belangrijker 
dan winnen! Plezier staat op 1!
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HIERONDER EEN TIJDSINDICATIE VAN HET TOERNOOI! 
Aanvang van het toernooi is 13:00 uur en we hopen dat we het toernooi 
om 16:00 uur kunnen afronden!

HOE KAN WORDEN INGESCHREVEN? MET HOEVEEL TEAMS OF 
DEELNEMERS? EN TOT WANNEER? 
Inschrijven kan tot uiterlijk woensdag 24 mei via het inschrijfformulier dat 
te vinden is op de website www.schoolsport071.nl onder het tabblad 
Schooltoernooien  Toernooiagenda 2022-2023. 

Het inschrijfformulier kan gestuurd worden naar: 
jeffrey.broos@incluzio of j.broos@rijnlandbeweegt.nl 

WIE ORGANISEERT HET TOERNOOI? CONTACTGEGEVENS  
ORGANISATIE: 
Organisatie: Jeffrey Broos
Telefoon: 06 42 98 58 30
E-mail: jeffrey.broos@incluzio of j.broos@rijnlandbeweegt.nl

WORDT ER VOORAFGAAND OF TIJDENS HET TOERNOOI NOG EEN 
CLINIC GEGEVEN? EN DOOR WIE? 
Voorafgaand aan het toernooi gaan we wederom proberen om een clinic 
te laten verzorgen door HV Saturnus i.s.m. de buurtsportcoaches.

IS HET TOERNOOI OOK TOEGANKELIJK VOOR MENSEN MET  
EEN BEPERKING? OF KUNNEN MENSEN ZONDER BEPERKING  
KENNISMAKEN MET AANGEPASTE SPORTEN? 
Er is zeker ruimte voor inclusiviteit! Samen met de beweegcoach wordt 
gekeken naar hoe dit het beste kan worden ingestoken.

WAT IS DE ROL VAN LEIJO DE MASCOTTE? 
We hopen Leijo te verwachten tussen 14.30 en 15.30 uur. Hij zal lekker 
rondlopen, aanmoedigen en uiteraard is er de gelegenheid om met hem 
op de foto te gaan!

http://www.schoolsport071.nl
mailto:jeffrey.broos@incluzio
mailto:j.broos@rijnlandbeweegt.nl
mailto:jeffrey.broos@incluzio
mailto:j.broos@rijnlandbeweegt.nl
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VELDLOOP 

Voortgezet Onderwijs 
Vrijdag 11 november 2022 
Atletiekbaan Leidse Hout 

HIERONDER VOLGT EEN KORTE OMSCHRIJVING VAN HET TOERNOOI. 
Er worden gedurende deze veldloop voor het voortgezet onderwijs in 
een categorie en dus een afstand gelopen. 
• Categorie A 2600 meter.
Er is een centraal startmoment!
Voorafgaand aan het toernooi zullen wij ook de warming up verzorgen.

WAT ZIJN DE SPELREGELS VOOR HET TOERNOOI?
• 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 (docen-

ten en/of ouders). De namen van deze begeleiders doorgeven op het 
inschrijfformulier.

 
WAT IS HET NIVEAU VAN DE DEELNEMENDE TEAMS OF INDIVIDUEN?
Iedereen die mee wil doen, nodigen wij van harte uit om deel te nemen 
aan de veldloop!
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HIERONDER EEN TIJDSINDICATIE VAN HET TOERNOOI! 
Om 15.30 uur willen we gaan starten met de Warming Up. 
Rond 15.40 uur start categorie A 
Aansluitend volgt de prijsuitreiking en sluiten we het toernooi rond 16.00 
uur af.

HOE KAN WORDEN INGESCHREVEN? MET HOEVEEL TEAMS OF 
DEELNEMERS? EN TOT WANNEER?
Inschrijven kan tot uiterlijk maandag 31 oktober via het inschrijfformulier 
dat te vinden is op de website www.schoolsport071.nl onder het tab-
blad Schooltoernooien  Toernooiagenda 2022-2023. 

De definitieve namenlijst willen wij graag op vrijdag 4 november hebben.

Het inschrijfformulier kan gestuurd worden naar: wjavanvliet@gmail.com

WIE ORGANISEERT HET TOERNOOI? CONTACTGEGEVENS ORGANI-
SATIE:
Organisatie: Willem Jan van Vliet 
Telefoon: 06 10 61 27 34 
E-mail: wjavanvliet@gmail.com

WORDT ER VOORAFGAAND OF TIJDENS HET TOERNOOI NOG EEN 
CLINIC GEGEVEN? EN DOOR WIE? 
Er zal geen clinic gegeven worden tijdens de veldloop.

IS HET TOERNOOI OOK TOEGANKELIJK VOOR MENSEN MET EEN  
BEPERKING? OF KUNNEN MENSEN ZONDER BEPERKING KENNIS-
MAKEN MET AANGEPASTE SPORTEN? 
Het toernooi is toegankelijk voor iedereen!

http://www.schoolsport071.nl
mailto:wjavanvliet@gmail.com
mailto:wjavanvliet@gmail.com
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TAFELTENNISTOERNOOI 

Voortgezet Onderwijs
Woensdag 7 december 2022 
Vlietland College, Apollolaan 262 te Leiden

HIERONDER VOLGT EEN KORTE OMSCHRIJVING VAN HET TOERNOOI. 
Leerlingen spelen meerdere individuele wedstrijden. Er zijn in ieder geval 
in twee poules, geoefend en ongeoefend. Bij ruim voldoende deel nemers 
delen we de leerlingen ook in op leeftijd, een poule voor de onderbouw 
en een poule voor de bovenbouw. Iedere leerling is dus welkom. 
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WAT ZIJN DE SPELREGELS VOOR HET TOERNOOI? DE BELANGRIJK-
STE TAFELTENNISSPELREGELS: WE SPELEN MET DE SPELREGELS 
VAN DE NTTB.
SERVICE
De bal wordt de eerste keer in het spel gebracht door middel van de 
SERVICE. Een SERVICE is goed wanneer de bal eerst een keer op de eigen 
helft van de tafel stuitert en daarna minimaal een keer op de helft van 
de tegenstander. Als de bal het net raakt tijdens de SERVICE, maar de 
SERVICE is verder wel goed uitgevoerd, dan moet er opnieuw geserveerd 
worden (=NET-SERVICE). Een van de spelers begint met serveren. De  
begeleider bepaald wie begint. 

TERUGSLAAN
Na de service moet de speler aan de overkant de bal zo terugslaan dat 
de bal op de helft van de serveerder stuitert. Hierna moeten de beide 
spelers om beurten de bal op de helft van de tegenstander. De bal mag 
het net nu wel raken.

PUNT
Een speler krijgt een punt als zijn tegenstander:
• niet goed serveert;
• de bal niet of niet goed terugslaat;
• de bal meer dan één keer laat stuiteren;
• de bal boven de tafel slaat zonder dat de bal op de tafel gestuiterd 

heeft;
• de tafel beweegt tijdens het spel of aanraakt met zijn vrije hand;
• het net of de netpost aanraakt.

LET
Als één van de spelers in het spel wordt gehinderd, dan moet opnieuw 
om het punt gespeeld worden. Hinder kan bijvoorbeeld ontstaan  
wanneer een bal van een andere tafel op jouw tafel stuitert. 
Je krijgt dan geen punt, maar een LET (= opnieuw spelen). 
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VOLGORDE VAN SERVEREN EN ONTVANGEN
Na ieder punt gaat de service over naar de andere speler. Dit gaat zo 
door tot het einde van de wedstrijd. 

WINST
In tegenstelling tot een “normale” wedstrijd, spelen we op tijd. Als de 
tijd om is, heeft de speler die voor staat gewonnen. Bij gelijke stand 
wordt er nog één punt gespeeld. De speler die dat punt scoort, heeft 
gewonnen.
 
WAT IS HET NIVEAU VAN DE DEELNEMENDE TEAMS OF INDIVIDUEN? 
Meedoen is belangrijker dan winnen en iedereen (ongeacht niveau) kan 
en mag deelnemen! Iedere leerling uit het Voortgezet Onderwijs is dus 
welkom!

HIERONDER EEN TIJDSINDICATIE VAN HET TOERNOOI! 
Het toernooi zal om 14:00 uur starten en afhankelijk van het aantal  
deelnemers duren tot tot 16:30 uur. 

HOE KAN WORDEN INGESCHREVEN? MET HOEVEEL TEAMS OF 
DEELNEMERS? EN TOT WANNEER? 
Inschrijven kan tot uiterlijk woensdag 23 november via het inschrijffor-
mulier dat te vinden is op de website www.schoolsport071.nl onder 
het tabblad Schooltoernooien  Toernooiagenda 2022-2023. 

Het inschrijfformulier kan gestuurd worden naar: bos@vlietlandcollege.nl

Per school kunnen er maximaal 5 leerlingen per niveau meedoen! Voor 
uitzonderingen kunnen er vragen aan de organisatie worden gesteld.

WIE ORGANISEERT HET TOERNOOI? CONTACTGEGEVENS  
ORGANISATIE: 
Organisatie: Frits Bosman 
Telefoon: 06 52 28 64 41 
E-mail: bos@vlietlandcollege.nl

http://www.schoolsport071.nl
mailto:bos@vlietlandcollege.nl
mailto:bos@vlietlandcollege.nl


68

WORDT ER VOORAFGAAND OF TIJDENS HET TOERNOOI NOG EEN 
CLINIC GEGEVEN? EN DOOR WIE? 
Op dit moment kunnen wij nog niets zeggen over het al dan niet houden 
van een clinic.

IS HET TOERNOOI OOK TOEGANKELIJK VOOR MENSEN MET EEN  
BEPERKING? OF KUNNEN MENSEN ZONDER BEPERKING KENNIS-
MAKEN MET AANGEPASTE SPORTEN? 
Het toernooi is voor iedereen toegankelijk. Goed om aan te geven bij de 
inschrijving waar wij rekening mee kunnen houden zodat iedereen mee 
kan doen.

VOLLEYBALTOERNOOI 

Voortgezet Onderwijs
Woensdag 11 januari 2023 
Vlietland College, Apollolaan 262 te Leiden

HIERONDER VOLGT EEN KORTE OMSCHRIJVING VAN HET TOERNOOI. 
Afhankelijk van de deelname zal er zowel bij de jongens, meisjes en 
mixed (min. 2 meisjes) gespeeld worden in de groep: 
“geoefenden” met 6 spelers op een groot veld. 
“minder geoefenden” met 4 spelers op een klein veld .
Men kan per school inschrijven met maximaal 4 teams. School zorgt voor 
voldoende begeleiding. 

WAT ZIJN DE SPELREGELS VOOR HET TOERNOOI? 
We spelen volgens de reguliere regels van de NeVoBo. 

WAT IS HET NIVEAU VAN DE DEELNEMENDE TEAMS OF INDIVIDUEN? 
De keuze van de klasse wordt aan het eigen inzicht van de betrokken 
docent(e) overgelaten. Kortom collegae geven niveau en leerjaar aan.
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HIERONDER EEN TIJDSINDICATIE VAN HET TOERNOOI! 
We starten om 14.00 uur met de eerste wedstrijden. Afhankelijk van het 
aantal deelnemers duurt het toernooi tot ongeveer 16.30 uur. 

HOE KAN WORDEN INGESCHREVEN? MET HOEVEEL TEAMS OF 
DEELNEMERS? EN TOT WANNEER? 
Inschrijven kan tot uiterlijk maandag 19 december via het inschrijfformu-
lier dat te vinden is op de website www.schoolsport071.nl onder het 
tabblad Schooltoernooien  Toernooiagenda 2022-2023. 

Het inschrijfformulier kan gestuurd worden naar: bos@vlietlandcollege.nl

Per school kunnen er maximaal 4 teams per niveau meedoen! Voor uit-
zonderingen kunnen er vragen aan de organisatie worden gesteld.

http://www.schoolsport071.nl
mailto:bos@vlietlandcollege.nl
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WIE ORGANISEERT HET TOERNOOI? CONTACTGEGEVENS  
ORGANISATIE: 
Organisatie: Frits Bosman 
Telefoon: 06 52 28 64 41 
E-mail: bos@vlietlandcollege.nl

WORDT ER VOORAFGAAND OF TIJDENS HET TOERNOOI NOG EEN 
CLINIC GEGEVEN? EN DOOR WIE? 
Op dit moment kunnen wij nog niets zeggen over het al dan niet houden 
van een clinic.

IS HET TOERNOOI OOK TOEGANKELIJK VOOR MENSEN MET EEN  
BEPERKING? OF KUNNEN MENSEN ZONDER BEPERKING KENNIS-
MAKEN MET AANGEPASTE SPORTEN? 
Het toernooi is voor iedereen toegankelijk. Goed om aan te geven bij de 
inschrijving waar wij rekening mee kunnen houden zodat iedereen mee 
kan doen.
 

mailto:bos@vlietlandcollege.nl
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BADMINTONTOERNOOI 

Voortgezet Onderwijs
Woensdag 15 februari 2023 
Britse School te Voorschoten

HIERONDER VOLGT EEN KORTE OMSCHRIJVING VAN HET TOERNOOI. 
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 badmintonvereni-
ging moeten inschrijven bij de geoefenden!
Zo komen we op de volgende indeling:
• Geoefend dubbel voor 1 maart 2008 geboren;
• Geoefend dubbel na 1 maart 2008 geboren;
• Ongeoefend dubbel voor 1 maart 2008 geboren;
• Ongeoefend dubbel na 1 maart 2008 geboren.
U kunt met maximaal 4 dubbels per categorie inschrijven.

WAT ZIJN DE SPELREGELS VOOR HET TOERNOOI? 
We spelen met het rallypuntensysteem; dit doen we om het zelf tellen te 
vergemakkelijken. 

UNTENTELLING: 
De partij die een fout maakt, bezorgt de andere partij een punt. 
Dit kan gebeuren door:
• De shuttle uit te slaan;
• De shuttle in het net te slaan;
• De shuttle mis te slaan;
• 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 
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nooit met dit puntensysteem hebt gespeeld kun je dit ook even vragen 
aan jouw gymdocent. 

WAT IS HET NIVEAU VAN DE DEELNEMENDE TEAMS OF INDIVIDUEN? 
De keuze van de klasse wordt aan het eigen inzicht van de betrokken 
docent(e) overgelaten. Kortom collegae geven niveau en leerjaar aan. 
Iedereen kan en mag meedoen!

HIERONDER EEN TIJDSINDICATIE VAN HET TOERNOOI! 
We starten om 13.30 uur met de eerste wedstrijden. Afhankelijk van het 
aantal deelnemers duurt het toernooi tot ongeveer 16.30 uur. 

HOE KAN WORDEN INGESCHREVEN? MET HOEVEEL TEAMS OF 
DEELNEMERS? EN TOT WANNEER? 
Inschrijven kan tot uiterlijk woensdag 25 januari via het inschrijfformulier 
dat te vinden is op website www.schoolsport071.nl onder het tabblad 
Schooltoernooien  Toernooiagenda 2022-2023. 

Het inschrijfformulier kan gestuurd worden naar: bos@vlietlandcollege.nl

Per school kunnen er maximaal 4 teams per niveau meedoen! Voor uit-
zonderingen kunnen er vragen aan de organisatie worden gesteld.

WIE ORGANISEERT HET TOERNOOI? CONTACTGEGEVENS  
ORGANISATIE: 
Organisatie: Frits Bosman 
Telefoon: 06 52 28 64 41 
E-mail: bos@vlietlandcollege.nl

WORDT ER VOORAFGAAND OF TIJDENS HET TOERNOOI NOG EEN 
CLINIC GEGEVEN? EN DOOR WIE? 
Op dit moment kunnen wij nog niets zeggen over het al dan niet houden 
van een clinic.

http://www.schoolsport071.nl
mailto:bos@vlietlandcollege.nl
mailto:bos@vlietlandcollege.nl
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IS HET TOERNOOI OOK TOEGANKELIJK VOOR MENSEN MET EEN  
BEPERKING? OF KUNNEN MENSEN ZONDER BEPERKING KENNIS-
MAKEN MET AANGEPASTE SPORTEN? 
Het toernooi is voor iedereen toegankelijk. Goed om aan te geven bij de 
inschrijving waar wij rekening mee kunnen houden zodat iedereen mee 
kan doen.
 

3X3 BASKETBALTOERNOOI 

1e en 2e leerjaar uit het Voorgezet Onderwijs 
Donderdag 23 februari 2023 
Vijf Meihal Leiden

HIERONDER VOLGT EEN KORTE OMSCHRIJVING VAN HET TOERNOOI. 
Het 3x3 basketbaltoernooi wordt gespeeld op kleine veldjes met 1  
basket. We gaan alle teams indelen in poules en zorgen ervoor dat  
iedereen zo veel als mogelijk kan spelen. Gedurende de wedstrijden kan 
er gewisseld worden dus het is verstandig op 5 spelers op te nemen in 
je team.

WAT ZIJN DE SPELREGELS VOOR HET TOERNOOI?
• Spelers mogen wisselen, op het moment dat het spel dood is, b.v. 

scheidsrechter fluit voor een uitbal of een fout. Er mogen nooit meer 
dan 3 spelers tegelijkertijd in het veld staan.

• Basketbal is een spel waarbij lichamelijk contact niet is toegestaan.  
De spelers moeten hun uiterste best doen het contact met de tegen-
stander 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 en krijgt de tegenstander 
ook de bal aan de zijlijn.
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• Er zijn geen vrije worpen te nemen tijdens de normale wedstrijd.
• De ploeg die als eerste genoemd is in het draaiboek, begint met  

de bal.
• Na een score of fout moeten de teams eerst de bal checken. Dit is de 

bal heen en weer spelen via de grond tussen 2 spelers in het midden 
van het veld.

• Maakt een speler vaak, opzettelijk of ruw lichamelijk contact? In dat 
geval kan de scheidsrechter besluiten de spelers af te laten koelen 
als wissel. Is er geen wissel beschikbaar, dan speelt het team met 2 
spelers verder.

• Spelers mogen alleen in het team meespelen waarvoor ze zijn opge-
geven. Bij uitzonderlijke situaties beslissen de scheidsrechters in com-
binatie met de toernooiorganisatie of een speler met een ander team 
mag meespelen.

• Teams moeten op tijd bij het juiste veld klaarstaan. Komt een team 
meer dan 5 minuten te laat dan heeft de tegenstander automatisch 
gewonnen. De toernooiorganisatie beslist op de dag zelf hoe hiermee 
om te gaan.

• Alle doelpunten tellen voor 1 punt, we spelen niet met de driepunts-
regel. Indien mogelijk spelen we met 2 punten voor een score achter 
de 3 puntslijn. Dit wordt op de toernooidag zelf duidelijk.

• 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.
• Bij 3X3 basketbal moet een team binnen 12 seconden geschoten  

hebben. Bij het schoolsport toernooi geeft de scheidsrechter aan als 
er bijna moet worden geschoten.

• Na een doelpoging pakt een team een rebound. Is het de ploeg die 
geprobeerd heeft te scoren, dan mag deze ploeg blijven proberen te 
scoren tot er een score is gemaakt of de andere partij te bal heeft (bal 
uit het veld, fout of bal afgepakt tijdens dribbelen). Pakt de andere 
partij de bal na een doelpoging dan moet deze ploeg eerst het recht 
van aanval halen. Dit kan buiten de 3 puntslijn of in het vrije vak en is 
op de dag zelf duidelijk. 

• Bij gelijke stand nemen spelers om de beurt een vrije worp. Als na een 
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gelijk aantal vrije worpen de stand ongelijk is, heeft het team met de 
meeste punten gewonnen. (eerst alleen 1 speler van beide teams, bij 
gelijke stand de nummers 2 van de teams, enz)

• Het uit handen slaan of trekken van de bal is verboden!!!
• De scheidsrechter heeft altijd gelijk, ook als je het er als speler niet 

mee eens bent!!! 
• De toernooiorganisatie kan op de dag zelf anders bepalen, dan hier-

boven beschreven. De toernooiorganisatie organiseert het school-
sporttoernooi voor de leerlingen van de Leidse basisscholen. Graag 
begrip hiervoor.

WAT IS HET NIVEAU VAN DE DEELNEMENDE TEAMS OF INDIVIDUEN? 
Het standpunt vanuit Schoolsport071: 
Meedoen is belangrijker dan winnen en iedereen (ongeacht niveau) kan 
en mag deelnemen!
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Iedereen kan meedoen, maar de teams bestaan uit leerlingen uit het 1e 
of 2e leerjaar uit het Voortgezet Onderwijs. Het niveau is sterk afhankelijk 
van hoe vaak er basketbal op school gespeeld wordt. 

HIERONDER EEN TIJDSINDICATIE VAN HET TOERNOOI! 
Aanvang toernooi is om 13:00 uur, dus zorg ervoor dat je iets eerder 
aanwezig bent. Rond 16:00 uur hopen wij het toernooi af te sluiten.

HOE KAN WORDEN INGESCHREVEN? MET HOEVEEL TEAMS OF 
DEELNEMERS? EN TOT WANNEER?
Inschrijven kan tot uiterlijk woensdag 9 februari via het inschrijfformu-
lier dat te vinden is op de website www.schoolsport071.nl onder het  
tabblad Schooltoernooien  Toernooiagenda 2022-2023. 

Het inschrijfformulier kan gestuurd worden naar: 
basketbal.toernooi.leiden@hotmail.com.

WIE ORGANISEERT HET TOERNOOI? CONTACTGEGEVENS  
ORGANISATIE: 
Organisatie: Richard den Os 
Telefoon: 06 40 74 64 70 
E-mail: basketbal.toernooi.leiden@hotmail.com of 
denos@casema.nl 

WORDT ER VOORAFGAAND OF TIJDENS HET TOERNOOI NOG EEN 
CLINIC GEGEVEN? EN DOOR WIE?
Op dit moment is het nog niet zeker of er clinics gegeven zullen worden. 
Wij willen graag BS Leiden erbij betrekken, maar denken ook aan een 
clinic rolstoelbasketbal.

http://www.schoolsport071.nl
mailto:basketbal.toernooi.leiden@hotmail.com
mailto:basketbal.toernooi.leiden@hotmail.com
mailto:denos@casema.nl
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IS HET TOERNOOI OOK TOEGANKELIJK VOOR MENSEN MET EEN  
BEPERKING? OF KUNNEN MENSEN ZONDER BEPERKING KENNIS-
MAKEN MET AANGEPASTE SPORTEN? 
Wij zijn bezig om een rolstoelbasketbal clinic te organiseren, maar om 
rolstoelbasketballers te laten spelen tegen de andere is niet mogelijk  
helaas.

KORFBALTOERNOOI 

1e, 2e en 3e leerjaar uit het Voorgezet Onderwijs 
Woensdag 31 mei 2023 
Sportpark Zoeterwoudesingel, Sporting Trigon 

HIERONDER VOLGT EEN KORTE OMSCHRIJVING VAN HET TOERNOOI. 
Tijdens het Korfbaltoernooi speel je in teams tegen elkaar. We spelen, 
afhankelijk van het aantal deelnemers, in poules. 
Er mag met een onbeperkt aantal teams (minimaal acht spelers per team) 
worden ingeschreven.

WAT ZIJN DE SPELREGELS VOOR HET TOERNOOI? 
De wedstrijden worden gespeeld volgens de officiële reglementen van 
het KNKV en de officiële spelregels van het KNKV, zoals deze in Neder-
land voor de C-jeugd breedtekorfbal worden toegepast (veldmaat 40x20 
m, korfhoogte 3,50 m en bal nr. 5), tenzij hieronder anders is bepaald.
Er wordt van vak en functie gewisseld om de 2 doelpunten en na de 
eerste speelhelft wordt van korf (=speelrichting) gewisseld.
De ploegen spelen in principe met vier meisjes en vier jongens. Afwijkin-
gen zijn toegestaan mits de speler, die voor de andere sekse speelt (voor 
die gehele wedstrijd), een duidelijk afwijkend hesje draagt.
Per wedstrijd zijn maximaal acht vervangingen toegestaan. Een vervan-
gen speler kan terug worden gewisseld in dezelfde wedstrijd.
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WAT IS HET NIVEAU VAN DE DEELNEMENDE TEAMS OF INDIVIDUEN? 
Iedereen, geoefend of ongeoefend, uit het 1e, 2e of 3e leerjaar van het 
Voortgezet Onderwijs kan meedoen! 

HIERONDER EEN TIJDSINDICATIE VAN HET TOERNOOI! 
Aanvang van het toernooi is 14:00 uur en we hopen dat we het toernooi 
om 16:00 uur kunnen afronden!

HOE KAN WORDEN INGESCHREVEN? MET HOEVEEL TEAMS OF 
DEELNEMERS? EN TOT WANNEER? 
Inschrijven kan tot uiterlijk woensdag 10 mei via het inschrijfformulier dat 
te vinden is op de website www.schoolsport071.nl onder het tabblad 
Schooltoernooien  Toernooiagenda 2022-2023. 

Het inschrijfformulier kan gestuurd worden naar: 
tomvalphen@gmail.com 

WIE ORGANISEERT HET TOERNOOI? CONTACTGEGEVENS  
ORGANISATIE: 
Organisatie: Tom van Alphen 
Telefoon: 06 55 14 42 21 
E-mail: tomvalphen@gmail.com

Wordt er voorafgaand of tijdens het toernooi nog een clinic gegeven? 
En door wie 
Er zal zeer waarschijnlijk geen clinic worden georganiseerd.

IS HET TOERNOOI OOK TOEGANKELIJK VOOR MENSEN MET EEN  
BEPERKING? OF KUNNEN MENSEN ZONDER BEPERKING KENNIS-
MAKEN MET AANGEPASTE SPORTEN? 
Het toernooi is voor iedereen toegankelijk. Goed om aan te geven bij de 
inschrijving waar wij rekening mee kunnen houden zodat iedereen mee 
kan doen.

http://www.schoolsport071.nl
mailto:tomvalphen@gmail.com
mailto:tomvalphen@gmail.com
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VOETBALTOERNOOI 

Brugklas Voortgezet Onderwijs
Vrijdag 2 juni 2023 
Sportpark: Sporting Leiden, Morskwartier

HIERONDER VOLGT EEN KORTE OMSCHRIJVING VAN HET TOERNOOI. 
We splitsen het voetbaltoernooi voor de brugklas op in een jongens- en 
meisjestoernooi. Er wordt gespeeld in een poulefase en werken uiteinde-
lijk toe naar de finales.
Bij de jongens wordt 11 tegen 11 gespeeld met maximaal 16 spelers en 
2 keepers.
Bij de meisjes wordt 8 tegen 8 gespeeld op een half veld met maximaal 
11 spelers en 2 keepers.
Speelduur is ongeveer 25 minuten per wedstrijd. 

WAT ZIJN DE SPELREGELS VOOR HET TOERNOOI? 
Er wordt gespeeld volgens de reglementen van de KNVB. Mochten er 
spelregels wijzigen of bijkomen door de nieuwe opzet, dan zullen wij 
deze ook meenemen op de website en in de informatiemail.

SCHEIDSRECHTERS
Wij verzoeken een ieder die zich inschrijft om een scheidsrechter te le-
veren per categorie waaraan deelgenomen wordt! Dit moet ingevuld 
worden op het inschrijfformulier. 

WAT IS HET NIVEAU VAN DE DEELNEMENDE TEAMS OF INDIVIDUEN? 
Iedereen, geoefend of ongeoefend, uit de brugklas kan meedoen! Wel 
wordt er zowel een jongens als meisjes toernooi georganiseerd.

HIERONDER EEN TIJDSINDICATIE VAN HET TOERNOOI! 
Aanvang van het toernooi is 13:00 uur en we hopen dat we het toernooi 
om 17:00 uur kunnen afronden!
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HOE KAN WORDEN INGESCHREVEN? MET HOEVEEL TEAMS OF 
DEELNEMERS? EN TOT WANNEER? 
Inschrijven kan tot uiterlijk vrijdag 12 mei via het inschrijfformulier dat te 
vinden is op de website www.schoolsport071.nl onder het tabblad 
Schooltoernooien  Toernooiagenda 2022-2023. 

Het inschrijfformulier kan gestuurd worden naar: ed.immink@casema.nl 

WIE ORGANISEERT HET TOERNOOI? CONTACTGEGEVENS  
ORGANISATIE: 
Organisatie: Ed Immink 
Telefoon: 06 30 92 23 27 
E-mail: ed.immink@casema.nl

WORDT ER VOORAFGAAND OF TIJDENS HET TOERNOOI NOG EEN 
CLINIC GEGEVEN? EN DOOR WIE? 
Waarschijnlijk niet.

IS HET TOERNOOI OOK TOEGANKELIJK VOOR MENSEN MET EEN  
BEPERKING? OF KUNNEN MENSEN ZONDER BEPERKING KENNIS-
MAKEN MET AANGEPASTE SPORTEN? 
Op dit moment kunnen we niet garanderen dat aangepast sporten mee-
genomen gaat worden tijdens dit toernooi.

http://www.schoolsport071.nl
mailto:ed.immink@casema.nl
mailto:ed.immink@casema.nl
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TENNIS- EN PADELTOERNOOI 

Voortgezet Onderwijs
Woensdag 7 juni 2023
TPV Zuid-West, Schubertlaan 133 te Leiden

HIERONDER VOLGT EEN KORTE OMSCHRIJVING VAN HET TOERNOOI. 
Dit toernooi staat voor de eerste keer op de kalender van Schoolsport071 
en de opzet is als volgt: 
Leerlingen spelen bij tennis meerdere individuele wedstrijden. Bij padel 
wordt er uitsluitend in duo’s gespeeld. We willen de optie open houden 
om het padel als clinic aan te bieden, indien er weinig deelnemers zijn. 
Het ligt immers voor de hand dat er weinig scholen zijn die padel aanbie-
den in het curriculum.
Er zijn bij het tennis in ieder geval in twee poules, geoefend en onge-
oefend. Bij ruim voldoende deelnemers delen we de leerlingen ook in 
op leeftijd, een poule voor de onderbouw en een poule voor de boven-
bouw. Iedere leerling is dus welkom. 

WAT ZIJN DE SPELREGELS VOOR HET TOERNOOI? 
We spelen volgens de spelregels van de KNLTB. 
 
WAT IS HET NIVEAU VAN DE DEELNEMENDE TEAMS OF INDIVIDUEN? 
De keuze van de klasse wordt aan het eigen inzicht van de betrokken 
docent(e) overgelaten. Kortom collegae geven niveau en leerjaar aan. 
Maar iedereen kan en mag meedoen!

HIERONDER EEN TIJDSINDICATIE VAN HET TOERNOOI! 
We starten om 13.30 uur met de eerste wedstrijden. Afhankelijk van het 
aantal deelnemers duurt het toernooi tot ongeveer 16.30 uur. 
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HOE KAN WORDEN INGESCHREVEN? MET HOEVEEL TEAMS OF 
DEELNEMERS? EN TOT WANNEER? 
Inschrijven kan tot uiterlijk woensdag 24 mei via het inschrijfformulier dat 
te vinden is op de website www.schoolsport071.nl onder het tabblad 
Schooltoernooien  Toernooiagenda 2022-2023. 

Het inschrijfformulier kan gestuurd worden naar: bos@vlietlandcollege.nl 

Per school kunnen er maximaal 4 leerlingen per niveau meedoen! Voor 
uitzonderingen kunnen er vragen aan de organisatie worden gesteld.

WIE ORGANISEERT HET TOERNOOI? CONTACTGEGEVENS  
ORGANISATIE: 
Organisatie: Frits Bosman 
Telefoon: 06 52 28 64 41 
E-mail: bos@vlietlandcollege.nl

WORDT ER VOORAFGAAND OF TIJDENS HET TOERNOOI NOG EEN 
CLINIC GEGEVEN? EN DOOR WIE? 
Afhankelijk van het aantal deelnemers voor padel zullen wij kijken of we 
een clinic organiseren of dat het een toernooi wordt.

IS HET TOERNOOI OOK TOEGANKELIJK VOOR MENSEN MET EEN  
BEPERKING? OF KUNNEN MENSEN ZONDER BEPERKING KENNIS-
MAKEN MET AANGEPASTE SPORTEN? 
Het toernooi is voor iedereen toegankelijk. Goed om aan te geven bij de 
inschrijving waar wij rekening mee kunnen houden zodat iedereen mee 
kan doen.

http://www.schoolsport071.nl
mailto:bos@vlietlandcollege.nl
mailto:bos@vlietlandcollege.nl
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De uitgebreide beschrijvingen van alle cursussen zijn terug te vinden op 
onze site: www.schoolsport071.nl/kennismakingscursussen.

Wij hebben aankomend schooljaar 339 kennismakingscursussen bij  
73 verschillende sportaanbieders. Zo kan je zelf ontdekken welke sport  
je leuk vindt. In deze folder vind je een overzicht van alle sporten.

NIEUW IN ONS PROGRAMMA:
• Bodyboarden en Golfsurfen bij Surfschool Katwijk. 
• Hattori Ninja Kindertraining bij The Iga Warrior.
• Voetbal Meisjes bij RKVV Meerburg.
• Tennis en Padel bij TPV Zuid-West.
• Kids Bokszaktraining bij Sportcentrum Y-Fit.
• Suppen bij Marike.Life.
• Hockey bij Hockeyclub LOHC.
• Dance bij K’dans.
• Tafeltennis bij Tafeltennisvereniging Pecos.
• Moderne dans en Jazz dance bij docent Saskia van der Zwart.
• Turnen (jongens en meisjes) en Ouder en Kindgym bij O.G.A.V.
• Boulderen bij Wildflower Climbing.

Het cursusgeld voor alle cursussen bedraagt € 25,00.

Omdat de sporten met subsidie van de gemeente Leiden worden aange-
boden, moet je als deelnemer wel aan een aantal voorwaarden voldoen. 
Denk hierbij o.a. aan:
• Hoe kan ik aanmelden of afmelden?
• Voor wie zijn de cursussen bestemd? 
• Welke leeftijden zijn er aan verbonden?
• Wat zijn de inschrijfdata?
• Wachtlijsten.
• Medische keuring, ongevallenverzekering, vermissingen e.d.

https://www.schoolsport071.nl/leiden/schoolsportcommissie/overzicht-aanbod?mode=list
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Voor meer informatie kijk op onze website onder het tabblad 
INFORMATIE - HOE WERKT HET?

JEUGD SPORT EN CULTUURFONDS EN STICHTING LEERGELD:
Heeft u een bijstandsuitkering of een laag inkomen? En willen uw  
kinderen meedoen aan sportieve en/of creatieve activiteiten? Dan kan 
het Jeugdfonds Sport & Cultuur en Stichting Leergeld een deel van de 
kosten vergoeden. U vraagt de vergoeding aan via de gemeente. 

Voor meer informatie kunt u kijken op 
www.gemeente.leiden.nl/jeugdfonds-sport/stichting-leergeld

TIP VOOR ALLE OUDERS:
Wij bieden ook een ruim aanbod aan kennismakingscursussen voor vol-
wassenen aan in verschillende takken van sport. Deze zijn te vinden op: 
www.sportkennismakingleiden.nl

NADERE INFORMATIE:
PATRICK NUTTING 
Telefoon: 06 36 55 83 62
Team Sport & Gezondheid, gemeete Leiden, Bargelaan 190, 
2333 CW Leiden
E-mail: schoolsport071@leiden.nl 
Website: www.schoolsport071.nl 

https://www.schoolsportcommissieleiden.nl/leiden/schoolsportcommissie/content/7/hoe-werkt-het
https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/uitkeringen-en-inkomen/hulp-bij-laag-inkomen/
http://www.sportkennismakingleiden.nl/
mailto:schoolsport071@leiden.nl
http://www.schoolsport071.nl/
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BASISONDERWIJS
Sport Vereniging/

Sportaanbieder
Leeftijden Aantal lessen Start op

Acrobatiek  
(ouder en kind)

Acrobatiek Leiden 4 t/m 5 8 x 1,00 uur 08-10-2022 (15-04-2023)

Acrobatiek  
(ouder en kind)

Acrobatiek Leiden 6 t/m 9 8 x 1,00 uur 08-10-2022 (15-04-2023)

Acrobatiek  
(ouder en kind)

Acrobatiek Leiden 10 t/m 12 8 x 1,00 uur 08-10-2022 (15-04-2023)

Acrogym Gymsport Leiden 6 t/m 12 8 x 1,00 uur 06-10-2022 (19-01-2023)

Aikido N.C.A.C. Leiden 6 t/m 9 10 x 1,00 uur 18-09-2022

American (flag) 
Football

A.F.C. Lightning 
Leiden

8 t/m 12 6 x 1,50 uur 07-10-2022 (10-03-2023)

Atletiek Leiden Atletiek 6 t/m 7 8 x 1,00 uur 31-10-2022 (02-11-2022)

Atletiek Leiden Atletiek 6 t/m 11 8 x 1,00 uur 13-03-2023 (15-03-2023)

Atletiek Leiden Atletiek 11 t/m 12 8 x 1,50 uur 06-09-2022

Basketbal Docent Sid 
Bruinsma

7 t/m 9 6 x 1,50 uur 04-11-2022

Basketbal Docent Sid 
Bruinsma

9 t/m 12 6 x 1,50 uur 10-03-2023

Batuque Capoeira Batuque Capoeira 
Leiden

4 t/m 8 8 x 1,00 uur 17-09-2022 (21-01-2023)

Beachvolleybal Leython D.C. 8 t/m 12 5 x 1,50 uur 03-06-2023

Beeball H.S.V. Biënto 6 t/m 9 8 x 1,00 uur 14-09-2022 (22-03-2023)

Bodyboarden Surfschool 
Katwijk

7 t/m 12 3 x 1,50 uur 10-05-2023

Boulderen Boulderhal  
Kunststof 

8 t/m 11 5 x 1,00 uur 12-09-2022  
(2 extra startmomenten)

Boulderen Wildflower  
Climbing

6 t/m 10 5 x 1,00 uur 14-09-2022  
(2 extra startmomenten)

Bowlen B.V.L.Z.W. 8 t/m 12 8 x 1,00 uur 06-10-2022 (19-01-2023)

Braziliaanse Jiu 
Jitsu / MMA

Sportschool 
Key Mura 

8 t/m 12 6 x 1,00 uur 01-11-2022 (17-01-2023)

Breakdance K'dans 8 t/m 10 6 x 1,00 uur 09-09-2022 (04-11-2022)

Breakdance K'dans 10 t/m 12 6 x 1,00 uur 09-09-2022 (04-11-2022)

Capoeira Flavio Grilo 
Capoeira

4 t/m 5 8 x 1,00 uur 05-10-2022 (18-01-2023)

Capoeira Flavio Grilo 
Capoeira

6 t/m 12 8 x 1,00 uur 05-10-2022 (18-01-2023)
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BASISONDERWIJS
Sport Vereniging/

Sportaanbieder
Leeftijden Aantal lessen Start op

Cricket A.S.C. Ajax 7 t/m 11 10 x 1,25 uur 06-04-2023

Dammen Leids 
Damgenootschap

7 t/m 12 8 x 45 min. 03-11-2022 (09-02-2023)

Dance Gymsport Leiden 7 t/m 12 8 x 1,00 uur 06-10-2022 (19-01-2023)

Freerunning Gymsport Leiden 9 t/m 12 8 x 1,00 uur 04-10-2022 (17-01-2023)

Groeples  
Kinderen

Topaz Sport 6 t/m 12 6 x 1,00 uur 18-01-2023

Handbal H.V. Saturnus 7 t/m 10 5 x 1,00 uur 03-11-2022 (09-02-2023)

Hockey Hockeyclub LOHC 7 t/m 8 6 x 1,00 uur 14-09-2022 (12-04-2023)

IJshockey Leiden Lions 4 t/m 12 5 x 1,00 uur 15-11-2022 (14-01-2023)

Inline Skaten Skate-Oké  
Skateschool

6 t/m 8 5 x 1,25 uur 14-09-2022 (31-05-2023)

Inline Skaten Skate-Oké  
Skateschool

9 t/m 12 5 x 1,25 uur 14-09-2022 (31-05-2023)

Jazz Dance Docent Saskia  
van der Zwart

7 t/m 9 10 x 1,00 uur 21-09-2022

Judo Sportschool  
Key Mura 

4 t/m 6 6 x 45 min. 07-10-2022 (13-01-2023)

Judo Sportschool  
Key Mura 

4 t/m 7 6 x 45 min. 10-10-2022  
(5 extra startmomenten)

Judo Sportschool  
Key Mura 

7 t/m 8 6 x 1,00 uur 07-10-2022 (13-01-2023)

Judo Sportschool  
Key Mura 

8 t/m 12 6 x 1,00 uur 10-10-2022  
(3 extra startmomenten)

Judo Sportschool  
Key Mura 

9 t/m 12 6 x 1,00 uur 07-10-2022 (13-01-2023)

Judo en  
zelfverdediging

Budokan Leiden 8 t/m 12 10 x 1,00 uur 15-09-2022 (19-01-2023)

Karate Topaz Sport 6 t/m 12 10 x 1,00 uur 13-09-2022 (17-01-2023)

Karate Sportschool 
Aad van Polanen

8 t/m 12 10 x 1,00 uur 05-11-2022 (14-01-2023)

Kids Bokstraining Sportcentrum 
Y-Fit

9 t/m 12 8 x 45 min. 01-11-2022 (17-01-2023)

Kids Dance K'dans 4 t/m 6 6 x 45 min. 15-09-2022 (03-11-2023)

Kids Dance K'dans 6 t/m 8 6 x 1,00 uur 15-09-2022 (03-11-2023)

Kids Dance K'dans 8 t/m 10 6 x 1,00 uur 13-09-2022  
(3 extra startmomenten)
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BASISONDERWIJS
Sport Vereniging/

Sportaanbieder
Leeftijden Aantal lessen Start op

Kids Dance K'dans 10 t/m 12 6 x 1,00 uur 13-09-2022  
(3 extra startmomenten)

Kids Fitness Sportcentrum 
Y-Fit

9 t/m 12 8 x 45 min. 02-11-2022 (18-01-2023)

Kinderyoga De Marebron -  
De Yogaboom

4 t/m 5 6 x 45 min. 02-11-2022  
(2 extra startmomenten)

Kinderyoga De Marebron -  
De Yogaboom

6 t/m 9 6 x 1,00 uur 02-11-2022  
(2 extra startmomenten)

Kishido Karate Kishido Karate 
Schoolsport071

6 t/m 12 10 x 1,00 uur 27-09-2022 (10-01-2023)

Kleuter- en kids-
basketbal

Fundamental 
Sports

4 t/m 8 8 x 1,00 uur 15-09-2022 (19-01-2023)

Korfbal KZ Danaïden 4 t/m 12 8 x 1,00 uur 07-09-2022 (12-04-2023)

Kracht &  
Zelfvertrouwen 

Social Sport Pro 
Leiden

6 t/m 8 6 x 1,00 uur 02-11-2022

Kracht &  
Zelfvertrouwen 

Social Sport Pro 
Leiden

8 t/m 12 6 x 1,00 uur 02-11-2022

Kung Fu Hong Ying  
Wuguan

6 t/m 10 8 x 1,00 uur 10-10-2022 (16-01-2023)

Multisport 
 Module 

Fundamental 
Sports

4 t/m 8 5 x 45 min. 13-09-2022  
(4 extra startmomenten)

Musical(dans en 
acteer)les 

Docent Saskia  
van der Zwart

5 t/m 6 10 x 45 min 21-09-2022 (08-03-2023)

Musical(dans en 
acteer)les

Docent Saskia  
van der Zwart

7 t/m 9 10 x 1,00 uur 08-03-2023

Ouder-Kindgym Oegstgeester
Gymnastiek
Vereniging

1 t/m 3 8 x 1,00 uur 26-09-2022  
(5 extra startmomenten)

Paardrijden Ruitervereniging 
Liethorp

8 t/m 12 5 x 1,00 uur 21-09-2022  
(5 extra startmomenten)

Peuter- en kleu-
tervoetbal 

Prima Events 3 t/m 5 5 x 45 min. 11-09-2022  
(3 extra startmomenten)

Ritmische Gym-
nastiek 

Gymsport Leiden 4 t/m 7 8 x 1,00 uur 05-10-2022 (18-01-2023)

Rots en Water Rots en Water via 
Schoolsport071

6 t/m 9 10 x 1,00 uur 04-10-2022 (07-02-2023)

Rots en Water Rots en Water via 
Schoolsport071

9 t/m 12 10 x 1,00 uur 04-10-2022
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BASISONDERWIJS
Sport Vereniging/

Sportaanbieder
Leeftijden Aantal lessen Start op

Rugby "Benja-
mins"

L.R.C. DIOK 8 t/m 9 8 x 1,00 uur 14-09-2022

Rugby "Mini's" L.R.C. DIOK 10 t/m 11 8 x 1,00 uur 14-09-2022

Schaken Jeugdschaak
Vereniging
Op Eigen Wielen

6 t/m 9 10 x 1,00 uur 04-10-2022 (10-01-2023)

Scouting Welpen Franciscusgroep 7 t/m 9 5 x 2,00 uur 17-09-2022

Scouting Welpen Paulusgroep 7 t/m 11 5 x 2,50 uur 06-11-2022 (22-05-2022)

Shorttrack I.H.C.L. 7 t/m 12 5 x 1,00 uur 04-11-2022 (20-01-2023)

Snorkelen Dive Post 8 t/m 12 3 x 1,50 uur 27-11-2022 (12-03-2023)

Sodurado Budokan Leiden 5 t/m 8 10 x 1,00 uur 03-11-2022

Sodurado/Jiu Jitsu Budokan Leiden 7 t/m 12 10 x 1,00 uur 04-11-2022

Taekwondo Taekwando
Vereniging Leiden

7 t/m 11 13 x 1,00 uur 05-10-2022

Tafeltennis Docos Tafeltennis 9 t/m 12 8 x 1,00 + 1 x 
2,00 uur

07-10-2022

Tafeltennis Docos Tafeltennis 6 t/m 9 10 x 1,00 uur 13-01-2023

Tafeltennis L.T.T.V. Scylla 7 t/m 12 6 x 1,00 uur 09-09-2022  
(4 extra startmomenten)

Tafeltennis Tafeltennis
Vereniging Pecos

7 t/m 12 6 x 1,50 uur 09-09-2022  
(4 extra startmomenten)

Tennis Tennisschool 
Challenge

6 t/m 9 5 x 1,00 uur 14-09-2022  
(2 extra startmomenten)

Thai Kickboxing Sportschool 
Jurojin

7 t/m 10 8 x 1,00 uur 02-11-2021 (18-01-2023)

Trampolinesprin-
gen

Gymsport Leiden 8 t/m 12 8 x 1,00 uur 06-10-2022 (19-01-2023)

Tuimeljudo Sportschool  
Aad van Polanen

3 t/m 4 10 x 45 min. 05-11-2022  
(5 extra startmomenten)

Turnen (jongens) Gymsport Leiden 8 t/m 12 8 x 1,00 uur 05-10-2022  
(3 extra startmomenten)

Turnen (meisjes) Gymsport Leiden 6 t/m 9 8 x 1,00 uur 04-10-2022  
(3 extra startmomenten)

Turnen (jongens) Oegstgeester
Gymnastiek
Vereniging

6 t/m 11 8 x 1,00 uur 28-09-2022 (18-01-2023)
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BASISONDERWIJS
Sport Vereniging/

Sportaanbieder
Leeftijden Aantal lessen Start op

Turnen (meisjes) Oegstgeester 
Gymnastiek 
Vereniging

6 t/m 7 8 x 1,00 uur 26-09-2022 (16-01-2023)

Turnen (meisjes) Oegstgeester 
Gymnastiek 
vereniging

7 t/m 9 8 x 1,00 uur 27-09-2022  
(3 extra startmomenten)

Turnen (meisjes) Oegstgeester 
Gymnastiek-
vereniging

9 t/m 10 8 x 1,00 uur 28-09-2022 (18-01-2023)

Turnen (jongens/
meisjes)

Oegstgeester
Gymnastiek
Vereniging

4 t/m 5 8 x 45 min. 26-09-2022 (16-01-2023)

Turnen (jongens/
meisjes)

Oegstgeester 
Gymnastiek 
Vereniging

5 t/m 7 8 x 45 min. 26-09-2022 (16-01-2023)

Veldrijden L.R.T.V. Swift 10 t/m 12 4 x 1,00 uur 12-10-2022

Voetbal L.V.V. Lugdunum 5 t/m 7 6 x 1,00 uur 14-09-2022 (12-04-2023)

Voetbal L.V.V. Lugdunum 8 t/m 12 6 x 1,00 uur 14-09-2022 (12-04-2023)

Voetbal (meisjes) RKVV Meerburg 5 t/m 7 5 x 1,00 uur 09-10-2022

Voetbal (meisjes) RKVV Meerburg 5 t/m 7 5 x 1,00 uur 09-10-2022

Volleybal Leython D.C. 6 t/m 12 10 x 1,25 uur 21-09-2022 (18-01-2023)

Waterpolo Z.V.L. 1886 6 t/m 11 10 x 1,25 uur 01-11-2022

Wielrennen L.R.T.V. Swift 8 t/m 12 6 x 1,00 uur 05-04-2023

Zeilen (Waters-
couting)

Lodewijksgroep 
Waterscouting

8 t/m 12 2 x 6,50 uur 03-06-2023
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BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS
Sport Vereniging/

Sportaanbieder
Leeftijden Aantal lessen Start op

Aikido N.C.A.C. Leiden 10 t/m 14 10 x 1,00 uur 18-09-2022

Atletiek Leiden Atletiek 11 t/m 13 8 x 1,50 uur  07-03-2023

Badminton B.C. Veglo 7 t/m 13 6 x 1,50 uur 13-09-2022  
(2 extra startmomenten)

Batuque Capoeira Batuque Capoeira 
Leiden

9 t/m 13 8 x 1,00 uur 17-09-2022 (21-01-2023)

Boulderen Boulderhal  
Kunststof 

10 t/m 14 5 x 1,00 uur 12-09-2022  
(2 extra startmomenten)

Boulderen Wildflower  
Climbing

11 t/m 14 5 x 1,00 uur 14-09-2022  
(2 extra startmomenten)

Golf Golfbaan  
't Wedde

8 t/m 13 5 x 1,00 uur 14-09-2022 (08-03-2023)

Golfsurfen Surfschool 
Katwijk

12 t/m 16 3 x 1,50 uur 10-05-2023

Hattori Ninja 
Kindertraining

The Iga Warrior 7 t/m 14 4 x 1,00 uur 18-09-2022  
(3 extra startmomenten)

Honk- en softbal H.S.V. Biënto 9 t/m 16 8 x 1,00 uur 14-09-2022 (22-03-2023)

Jazz Dance Docent Saskia
Van der Zwart

10 t/m 13 10 x 1,00 uur 21-09-2022

Kanopolo L.K.V. Rijnland 10 t/m 18 6 x 1,50 uur 23-05-2023

Kunstrijden op  
de schaats

K.S.V. Rijnland 5 t/m 13 10 x 1,00 uur 08-10-2022

Moderne Dans Docent Saskia van 
der Zwart

10 t/m 13 10 x 1,00 uur 08-03-2023

Padel (zonder 
racketervaring)

T.P.V. Zuid-West 10 t/m 13 5 x 1,00 uur 21-09-2022 (05-04-2023)

Padel (met  
racketervaring)

T.P.V. Zuid-West 10 t/m 13 5 x 1,00 uur 21-09-2022 (05-04-2023)

Reddend Zwem-
men (de Zijl)

Leidse  
Reddingsbrigade

7 t/m 16 10 x 40 min. 13-01-2023

Reddend Zwem-
men (Vijf Mei 
bad)

Leidse  
Reddingsbrigade

7 t/m 16 10 x 40 min. 13-01-2023

Ritmische Gym-
nastiek 

Gymsport Leiden 8 t/m 16 8 x 1,00 uur 05-10-2022 (18-01-2023)

Rots en Water Rots en Water via 
Schoolsport071

10 t/m 14 10 x 1,00 uur 07-02-2023
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BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS
Sport Vereniging/

Sportaanbieder
Leeftijden Aantal lessen Start op

Schaatsen op 
noren

Schaatsen 
Schoolsport071

7 t/m 14 10 x 1,00 uur 07-10-2022

Schermen Schermvereniging 
A.E.W.

10 t/m 14 8 x 1,00 uur 19-01-2023

Shorttrack I.H.C.L. 7 t/m 13 5 x 1,00 uur 05-11-2022 (21-01-2023)

Skateboarden Wood Be Hero 
Skateshop

8 t/m 14 3 x 1,00 uur 08-05-2023 (09-05-2023)

Suppen Marike.Life 10 t/m 14 3 x 1,5 uur 10-09-2022

Tennis T.P.V. Zuid-West 10 t/m 13 5 x 1,00 uur 21-09-2022 (05-04-2023)

Tennis Tennisschool 
Challenge

9 t/m 13 5 x 1,00 uur 15-09-2022 (01-06-2023)

Thai Kickboxing Sportschool 
Jurojin

11 t/m 14 8 x 1,00 uur 02-11-2021 (18-01-2023)

Tieneryoga De Marebron -  
De Yogaboom

11 t/m 16 6 x 1,00 uur 13-09-2022  
(5 extra startmomenten)

Turnen (meisjes) Oegstgeester 
Gymnastiek 
vereniging

11 t/m 15 8 x 1,00 uur 28-09-2022 (18-01-2023)

Waterskiën Watersport 
Academy De Kaag

11 t/m 13 3 x 1,00 uur 10-09-2022  
(2 extra startmomenten)

Windsurfen Funsport van Vliet 9 t/m 17 1 x 5,00 uur 28-05-2023 (11-06-2023)

Zeeverkenners Paulusgroep 11 t/m 18 2 x 8,00 uur 06-11-2022 (14-05-2023)

Zeilen (onderdeel  
Zeeverkenners)

Zeeverkenners 
Waingunga

8 t/m 13 4 x 6,00 uur 03-09-2022 (03-06-2023)
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VOORTGEZET ONDERWIJS
Sport Vereniging/

Sportaanbieder
Leeftijden Aantal lessen Start op

Acrogym  
(12-18 jaar)

Gymsport Leiden 12 t/m 18 8 x 1,00 uur 06-10-2022  
(19-01-2023)

American (flag) 
Football

A.F.C. Lightning 
Leiden

13 t/m 15 6 x 1,50 uur 07-10-2022  
(10-03-2023)

American (tackle) 
Football

A.F.C. Lightning 
Leiden

15 t/m 18 6 x 2,00 uur 05-10-2022  
(3 extra startmomenten)

Atletiek Leiden Atletiek 13 t/m 14 8 x 1,5 uur 06-09-2022

Atletiek Leiden Atletiek 13 t/m 15 8 x 1,5 uur 07-03-2023

Atletiek Leiden Atletiek 15 t/m 18 8 x 1,5 uur 06-09-2022 (07-03-2023)

Beachvolleybal Leython D.C. 12 t/m 18 5 x 1,50 uur 03-06-2023

Bowlen B.V.L.Z.W. 12 t/m 18 8 x 1,00 uur 06-10-2022 (19-01-2023)

Cricket A.S.C. Ajax 12 t/m 16 10 x 1,25 uur 06-04-2023

Dance K'dans 12 t/m 15 6 x 1,00 uur 12-09-2022 (31-10-2022)

Duiken Dive Post 12 t/m 18 2 x 2,50 uur 11-12-2022 (26-03-2023)

Fitness L.K.V. de Spart-
aan

13 t/m 17 8 x 1,00 uur 03-11-2022(19-01-2023)

Gymnastic Diving Gymsport Leiden 12 t/m 18 10 x 1,00 uur 12-11-2022  
(3 extra startmomenten)

Indoor Bootcamp L.K.V. de  
Spartaan

14 t/m 17 8 x 1,00 uur 01-11-2022 (17-01-2023)

Jeugdtriathlon Z.V.L. 1886 12 t/m 18 10 x 1,00 uur 08-05-2023  
(onder voorbehoud)

Jiu Jitsu Budokan Leiden 13 t/m 16 10 x 1,00 uur 17-01-2023

Judo en zelfver-
dediging 

Sportschool  
Aad van Polanen

12 t/m 18 10 x 1,00 uur 04-11-2022  
(3 extra startmomenten)

Karate Sportschool  
Aad van Polanen

13 t/m 18 10 x 1,00 uur 04-11-2022  
(3 extra startmomenten)

Kishido Karate Kishido Karate 12 t/m 18 10 x 1,00 uur 30-09-2022 (13-01-2023)

Langzwaard Historisch  
Vrijvechten  
Nederland

15 t/m 18 4 x 1,50 uur 22-09-2022 (10-11-2022)

Padel (met racket-
ervaring)

T.P.V. Zuid-West 13 t/m 16 5 x 1,00 uur 21-09-2022 (05-04-2023)

Roeien K.S.R.V. Njord 13 t/m 18 6 x 1,50 uur 08-05-2023

Suppen Marike.Life 12 t/m 18 3 x 1,5 uur 10-09-2022
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VOORTGEZET ONDERWIJS
Sport Vereniging/

Sportaanbieder
Leeftijden Aantal lessen Start op

Taekwondo Taekwando
Vereniging
Leiden

12 t/m 18 13 x 1,00 uur 09-01-2023

Tennis T.P.V. Zuid-West 13 t/m 16 5 x 1,00 uur 21-09-2022 (05-04-2023)

Volleybal Leython D.C. 12 t/m 18 6 x 1,50 uur 03-11-2022 (19-01-2023)

Wandklimmen Wandklimmen via 
Schoolsport071

12 t/m 17 5 x 1,00 uur 06-03-2023

Waterskiën Watersport  
Academy De Kaag

12 t/m 15 3 x 1,00 uur 10-09-2022 (13-05-2023)

Wielrennen L.R.T.V. Swift 12 t/m 14 6 x 1,00 uur 30-03-2023
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