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extra

Hallo jongens en meisjes,

Sport en bewegen is niet alleen hartstikke leuk om te doen, maar vooral ook gezond 
voor je lijf en goed voor je hart. Door mee te doen aan het project ‘Lekker Fit Extra’ 
hebben zo’n 2000 kinderen dat het afgelopen jaar ondervonden. Daarnaast hebben 
maar liefst 540 kinderen kennis gemaakt met een sport tijdens een sportkennisma-
kingscursus.

Afgelopen schooljaar is het project ‘Kies voor Hart en Sport’ vervangen door het 
project ‘Lekker Fit Extra’.  ‘Lekker Fit Extra’ is niet alleen bedoeld voor kinderen uit de 
groepen 6, 7 en 8, maar voor alle groepen (1 t/m 8) van het basisonderwijs. Binnen 
het project wordt aandacht besteed aan voeding, gezondheid, bewegen en sport. 
Het naschoolse sportkennismakingsprogramma is in stand gebleven en wordt geor-
ganiseerd voor leerlingen uit de groepen 4, 5 en 6.

Sporten is populair, gaaf, spannend en geeft veel plezier. Daarnaast maak je bij een 
sportclub ook nog eens nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. Sporten of gewoon 
lekker bewegen kun je samen met je vriendjes/ vriendinnetjes op straat, op het 
voetbalveldje of het speelterrein bij jou in de buurt. Maar je kunt ook sporten bij een 
sportvereniging of sportschool. ‘Lekker Fit Extra’ kan je helpen een voor jou geschik-
te sport te vinden!  Dit jaar doen alle 14 Oldenzaalse basisscholen mee aan ‘Lekker Fit 
Extra’. Daarmee krijgen zo’n 1340 kinderen uit de groepen 4, 5 en 6 dit cursusboekje.

Binnen het project ‘Lekker Fit Extra’ is in de eerste helft van het schooljaar aandacht 
besteed aan voeding, gezondheid, bewegen en sport. Als vervolg hierop kun je nu 
gaan kennis maken met één van de sporten uit dit boekje. Zo kun je naast street-
dance, handbal, honk- en softbal, mountainbiken, ook kiezen voor zwemmen & 
waterpolo, klootschieten, tafeltennis of rugby. In februari, maart en april kun je een 
echte sportcursus volgen van vier tot zeven wekelijkse lessen, zodat je de sport die je 
kiest kunt uitproberen. Je bent niet verplicht lid te worden van een sportclub, maar 
wanneer je het leuk vindt kan dat natuurlijk wel!

In dit cursusboekje staan 25 verschillende sporten waaruit je kunt kiezen. 
Je kunt maar aan één cursus meedoen, dus denk goed na over de volgende vragen:
-  Wat wil ik graag doen? Zit mijn favoriete sport erbij?
-  Wanneer is de sportcursus? Kan ik wel op de tijd en dag dat de cursus wordt 
   gehouden?
-  Waar moet ik naar toe? Niet altijd is de sportvereniging in jouw buurt. Houdt 
   daar rekening mee!
Soms kan een cursus vol zijn, geef daarom ook je tweede en derde keuze aan.

Aan jou nu de keuze om mee te doen…, kom in beweging met ‘Lekker Fit Extra!’. 
Lever jouw inschrijfformulier vóór vrijdag 16 januari 2009 in. Wij wensen je alvast 
veel plezier met de sportcursus.

Sportieve groeten,
Wethouder sport, Frits Rorink. �



kies je sport

ToelichTing sporTcursusprogramma 
‘lekker FiT exTra’
(Ook bedoeld voor ouders en leerkrachten)

In samenwerking met Oldenzaalse sportverenigingen en sportaanbieders wor-
den in februari, maart en april 2009 kennismakingscursussen georganiseerd in 
een groot aantal takken van sport. Het zijn korte, zeer goedkope cursussen (de 
bijdrage per cursus is € 2,-).

Samen met andere ‘nieuwelingen’ kun jij aan een sportcursus meedoen. In totaal 
worden 32 cursussen georganiseerd in 25 takken van sport. Het zijn cursussen 
die bestaan uit 4 tot 7 lessen (varieert per sport) die na schooltijd of in het week-
end gegeven worden. Je kunt je opgeven via het inschrijfformulier dat achterin 
in dit boekje is opgenomen. Denk goed na over je eerste, tweede en derde keus, 
want bij één van deze cursussen word je ingedeeld.

Spelregels
Er zijn een aantal spelregels, lees ze even door voordat je je inschrijft!!

a.  Hoe?
Via de programmaboekjes worden de takken van sport aangeboden. Deze 
programmaboekjes worden uitgedeeld op de basisscholen die meedoen aan het 
project ‘Lekker Fit Extra’.

b.  Voor wie?
De in het programmaboekje opgenomen cursussen zijn bedoeld voor de leer-
lingen van de groepen 4, 5 en 6, die kennis willen maken met een bepaalde tak 
van sport, beginners dus. Ook kinderen die al een sport beoefenen en eens een 
andere sport willen proberen, kunnen meedoen. Wanneer je na afloop van de 
cursus meer wilt weten, dan kan de sportleider of contactpersoon uit dit cursus-
boekje je meer vertellen.

c.  Te weinig inschrijvingen
Bij gebrek aan belangstelling voor een bepaalde cursus, kan het zijn dat de cur-
sus niet doorgaat. Hierover ontvang je tijdig bericht en krijg je het inschrijfgeld 
(€ 2,-) terug.

d.  Te veel inschrijvingen
Bij een te grote belangstelling voor een bepaalde cursus kan het zijn dat je niet 
geplaatst kan worden in de cursus van je eerste keuze. Daarom is het noodza-
kelijk dat je door middel van een 2 dan wel een 3 aangeeft welke cursus(sen) je 
anders zou willen doen. We proberen je dan naar voorkeur in te delen.    

e.  Indeling
Wij proberen iedereen bij de sportcursus van de eerste 
keuze te plaatsen. Bij teveel inschrijvingen wordt 
geloot.

f.  Aansprakelijkheid
De gemeente Oldenzaal, de deelnemende sportver-
enigingen en de sportscholen aanvaarden geen enkele 
aansprakelijkheid voor de eventuele nadelige gevolgen 
aan sportbeoefening en/ of andere activiteiten. De 
organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing, 
ontvreemding en/ of beschadiging van/ aan eigendom-
men van cursisten.

g.  Inschrijving
De inschrijving en de deelnemersbijdrage van € 2,-  
moeten uiterlijk vrijdag 16 januari 2009 bij de leer-
kracht ingeleverd zijn. De gemeente Oldenzaal ver-
werkt de inschrijvingen en maakt de indeling. Het 
heeft geen zin om bij de contactpersoon van de sport-
vereniging of sportschool deelname te reserveren.

 h.  Bevestiging deelname
Alle kinderen die zich hebben ingeschreven krijgen via 
de leerkracht op school bericht, waarin precies staat bij 
welke cursus zij zijn ingedeeld en wanneer zij worden 
verwacht voor de eerste les.

Wil je meer algemene informatie over het project? 
Neem dan contact op met de gemeente Oldenzaal, 
Patricia Verhoeven tel. (0541) 58 82 35 of Nanda 
Kokkeler tel. (0541) 58 84 04

Wil je meer weten over een bepaalde sport of cursus? 
Bel dan met de contactpersonen van de sportvereni-
gingen of sportscholen (zie cursusgegevens).
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Het project ‘Lekker Fit Extra’ 
in Oldenzaal wordt uitge-
voerd door de gemeente 
Oldenzaal met medewerking 
van de sportverenigingen, 
sportscholen, sportcentrum 
Vondersweijde en het basis-
onderwijs in Oldenzaal. Het 
project is gericht op kennis-
ontwikkeling over voeding, 
bewegen en gezondheid 
en het bevorderen van een 
gezonde en actieve leefstijl 
voor kinderen in groep 1 t/m 
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cursusaanbod
Je kunt kiezen uit de volgende sporten:

Aikido     Cursusnummer 1
Airtumbling en trampolinespringen Cursusnummer 2
Breakdance    Cursusnummer 3 en 4
GymKids meisjes    Cursusnummer 5, 6 en 7
GymKids jongens   Cursusnummer 8
Handbal     Cursusnummer 9
Hockey      Cursusnummer 10
Honk- en softbal    Cursusnummer 11
Judo     Cursusnummer 12
Klootschieten    Cursusnummer 13 en 14
Mountainbiken    Cursusnummer 15 en 16
Recreatief turnen    Cursusnummer 17
Rugby     Cursusnummer 18
Schaatsen    Cursusnummer 19
Sport Extra    Cursusnummer 20
Squash     Cursusnummer 21
Squash, snorkelen en fitness  Cursusnummer 22
Squash, fitness en kids-aerobic  Cursusnummer 23
Steppen     Cursusnummer 24
Streetdance    Cursusnummer 25
Taekwondo    Cursusnummer 26 en 27
Tafeltennis    Cursusnummer 28
Tennis     Cursusnummer 29 en 30
Twima     Cursusnummer 31
Zwemmen & Waterpolo   Cursusnummer 32

 aikido
 Aikido, de weg (do) van innerlijke kracht (ki) in 
 harmoni (ai) is een moderne zelfverdedigings-
 kunst, gebaseerd op oude Japanse gevechtskun-
 sten. Aikido draait niet om spierkracht, maar om 
 het optimale gebruik van de aanvalsbeweging en 
 de kracht van de tegenstander. Cirkelvormige, 
 vloeiende bewegingen vanuit het lichaamscen-
 trum worden gebruikt om de tegenstander uit 
 balans te brengen. Aikido is een aantrekkelijke 
sport voor kinderen. Het bevordert de lichaamscoördinatie, vermindert 
agressie en zorgt dat de kinderen lekker wat energie kwijtraken. Lijkt 
Aikido je leuk, geef je dan snel op!

 
CURSUSNUMMER 1 AIKIDO

Cursus : aikido, Aikikan Dojo
Leeftijd : groep 4, 5 en 6
Cursusdag : donderdag
Cursusdata : 26 februari, 5, 12, 19 en 26 maart en 2 en 9 april
Tijdstip : 19.00 - 20.00 uur
Cursusplaats : gymzaal Noabershoes
Kleding : sportkleding (T-shirt en lange broek) en badslippers
Cursuskosten : € 2,-
Bijzonderheden : korte nagels aan vingers en tenen en geen sieraden
Website : www.aikikan.nl
Contactpersoon : Dhr. E. Halfwerk, telefoon (053) 43 21 481 
  of b.g.g. 06 14 24 48 03
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 airTumbling & Trampoli-  
 nespringen
 De airtumblingbaan is een verend luchtkussen   
 van 15x3m. Er zijn ongekende mogelijkheden 
 voor elk niveau om te springen en om salto’s, 
 flikflakken, overslagen, etc. te maken. 
 Tevens komen tijdens deze cursus verschillende 
 trampolines aan bod; minitrampoline, dubbel   
 trampoline en de grote trampoline. Voel je zo 
 vrij als een vogel, doe lekker gek en SPRING MEE! 

 
CURSUSNUMMER 2 AIRTUMBLING EN TRAMPOLINESPRINGEN

Cursus : airtumbling en trampolinespringen, 
  gymnastiekvereniging Quick
Leeftijd : groep 4, 5 en 6
Cursusdag : vrijdag
Cursusdata : 6, 13, 20 en 27 maart en 3 april
Tijdstip : 18.00 - 19.00 uur
Cursusplaats : Quick gymcentrum, Helmichstraat 37
Kleding : sportkleding en zaalschoenen (geen zwarte zolen)
Cursuskosten : € 2,-
Website : www.quick-gym.nl  
Contactpersoon : Anky Loohuis, telefoon (0541) 51 27 92

 

 

      breakdance
 Breakdance is een multiculturele vorm van dan-
 sen. Je moet jaren trainen om een goede B-boy/  
 B-girl te worden. Het is niet alleen maar dansen, 
 het is een cultuur op zich. Wanneer je eenmaal 
 kunt breaken is het zeer verslavend. In tegenstel-
 ling tot de ‘Old-school’tijd (begin jaren’80) is het 
 tegenwoordig veel makkelijker om breakdance te 
 leren. Zo zijn er veel video-tapes op de markt, zijn 
er veel Hip Hop party’s en breakdance-jams en heb je lessen breakdance. 
Geef je snel op wanneer jij wilt leren breakdancen!

CURSUSNUMMER 3 BREAKDANCE

Cursus : breakdance, KidFresh Productions
Leeftijd : groep 4, 5 en 6
Cursusdag : zaterdag
Cursusdata : 28 februari, 7, 14, 21 en 28 maart en 4 april
Tijdstip : 12.00 - 13.00 uur
Cursusplaats : gymzaal De Maten (Bernhard van Meursstraat)
Kleding : soepele kleding waarin je fijn kunt dansen en sneakers 
  (gymschoenen)
Cursuskosten : € 2,-
Bijzonderheden : laat je sieraden thuis!
Contactpersoon : Maxim Keizer, telefoon (0541) 85 34 77 of 06 10 84 85 68

CURSUSNUMMER  4 BREAKDANCE

Cursus : breakdance, KidFresh Productions
Leeftijd : groep 4, 5 en 6
Cursusdag : zaterdag
Cursusdata : 28 februari, 7, 14, 21 en 28 maart en  4 april
Tijdstip : 13.00 - 14.00 uur
Cursusplaats : gymzaal De Maten (Bernhard van Meursstraat)
Kleding : soepele kleding waarin je fijn kunt dansen en sneakers 
  (gymschoenen)
Cursuskosten : € 2,-
Bijzonderheden : laat je sieraden thuis!
Contactpersoon : Maxim Keizer, telefoon (0541) 85 34 77 of 06 10 84 85 68
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   gymkids
   Bij GymKids kunnen jullie heerlijk klimmen, 
   klauteren, springen, gooien en vangen, 
   balanceren, duikelen, dansen en heel veel 
   nieuwe dingen leren. Alle elementen van gym-  
   nastiek komen aan bod. Daarnaast wordt er 
   gewerkt met veel verschillende toestellen en 
   materialen zoals de evenwichtsbalk, trampoline 
   en brug.

CURSUSNUMMER 5 GYMKIDS meisjes

Cursus : gymkids, gymnastiekvereniging Quick
Leeftijd : groep 4, 5 en 6
Cursusdag : maandag
Cursusdata : 2, 9, 16, 23 en 30 maart
Tijdstip : 17.00 - 18.00 uur
Cursusplaats : Quick gymcentrum, Helmichstraat 37
Kleding : sportkleding en zaalschoenen (geen zwarte zolen)
Cursuskosten : € 2,-
Website : www.quick-gym.nl
Contactpersoon : Anky Loohuis, telefoon (0541) 51 27 92

CURSUSNUMMER 6 GYMKIDS meisjes

Cursus : gymkids, gymnastiekvereniging Quick
Leeftijd : groep 4, 5 en 6
Cursusdag : dinsdag
Cursusdata : 3, 10, 17, 24 en 31 maart
Tijdstip : 18.00 - 19.00 uur
Cursusplaats : Quick gymcentrum, Helmichstraat 37
Kleding : sportkleding en zaalschoenen (geen zwarte zolen)
Cursuskosten : € 2,-
Website : www.quick-gym.nl
Contactpersoon : Anky Loohuis, telefoon (0541) 51 27 92

CURSUSNUMMER 7 GYMKIDS meisjes

Cursus : gymkids, gymnastiekvereniging Quick
Leeftijd : groep 4, 5 en 6
Cursusdag : donderdag
Cursusdata : 5, 12, 19 en 26 maart en  2 april
Tijdstip : 18.00 - 19.00 uur
Cursusplaats : Quick gymcentrum, Helmichstraat 37
Kleding : sportkleding en zaalschoenen (geen zwarte zolen)
Cursuskosten : € 2,-
Website : www.quick-gym.nl
Contactpersoon : Anky Loohuis, telefoon (0541) 51 27 92

 
CURSUSNUMMER 8 GYMKIDS jongens

Cursus : gymkids, gymnastiekvereniging Quick
Leeftijd : groep 4, 5 en 6
Cursusdag : vrijdag
Cursusdata : 6, 13, 20 en 27 maart en 3 april
Tijdstip : 16.00 - 17.00 uur
Cursusplaats : Quick gymcentrum, Helmichstraat 37
Kleding : sportkleding en zaalschoenen (geen zwarte zolen)
Cursuskosten : € 2,-
Website : www.quick-gym.nl
Contactpersoon : Anky Loohuis, telefoon (0541) 51 27 92
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   handbal
   Handbal is een hele leuke teamsport. Vanaf 6 jaar 
   begint het jeugdhandbal. Tot 10 jaar mogen jon-
   gens en meisjes nog samen in één team spelen. 
   Vanaf 11 jaar spelen jongens en meisjes apart in 
   een team. Het is de bedoeling dat je met je team 
   (6 veldspelers en een keeper) een doelpunt maakt 
   bij de tegenpartij. Je mag niet lopen met de bal en 
   moet dus veel samenspelen. Maar wanneer je mist 
   moet je weer heel snel terug rennen om te helpen 
met verdedigen! Dus wanneer je een snelle en stevige teamsport leuk vindt, 
kom dan maar eens handballen…..

CURSUSNUMMER 9 HANDBAL

Cursus : handbal, Hacol’90
Leeftijd : groep 4, 5 en 6
Cursusdag : woensdag
Cursusdata : 4, 11, 18 en 25 maart
Tijdstip : 16.00 - 17.00 uur
Cursusplaats : sporthal De Kolk
Kleding : sportkleding en zaalschoenen (geen zwarte zolen)
Cursuskosten : € 2,-
Website : www.hacol90.nl
Contactpersoon : Patricia Kroeze, telefoon (0541) 51 58 91

   hockey
   Hockey is een teamsport en je doet het met een
   stick en een kleine bal. Je kunt deze sport buiten
   en binnen beoefenen. Een team bestaat uit elf 
   spelers of speelsters. Samen moet je proberen om 
   de bal met een stick in het doel van de tegenpartij 
   te slaan. Probeer het een keer en geef je op voor 
   de cursus!

CURSUSNUMMER 10 HOCKEY

Cursus :  hockey, OHC Bully
Leeftijd : groep 4, 5 en 6
Cursusdag : vrijdag
Cursusdata : 6, 13, 20 en 27 maart 
Tijdstip :  17.00 - 18.00 uur
Cursusplaats :  hockeyvelden OHC Bully, Sportlaan 12  
Kleding :  sportkleding en buitenschoenen
Cursuskosten :  € 2,-
Bijzonderheden : hockeysticks zijn aanwezig
Website :  www.ohcbully.nl 
Contactpersoon :  Loes Gelink, telefoon 06 43 25 99 18

  

   honk- en soFTbal
   Ooit wel eens een homerun of een vangbal 
   gescoord? Of aan een sport gedaan waar slaan 
   en stelen mag? Dit is je kans want honk- en soft-
   balvereniging Run ’71 biedt jouw een kennis-
   makingscursus aan. Wanneer jij je aanmeldt, 
   wordt jou geleerd hoe je een homerun slaat en 
   hoe je een vangbal maakt. En natuurlijk is dat niet 
   het enige. Bij de kennismakingscursus van Run ’71 
   leer jij alles over honkbal en softbal. Wil jij over 
   een paar jaar de held zijn in de World Series?
   Meld je dan nu aan!

CURSUSNUMMER 11 HONK- EN SOFTBAL

Cursus : honk- en softbal, Run’71
Leeftijd : groep 4, 5 en 6
Cursusdag : vrijdag
Cursusdata : 27 februari, 6, 13, 20, 27 maart en 3 april
Tijdstip : 16.00 - 17.00 uur
Cursusplaats : gymzaal De Maten (Bernhard van Meursstraat)
Kleding : sportkleding en binnenschoenen
Cursuskosten : € 2,-
Bijzonderheden : voor softbalhandschoenen wordt gezorgd
Website : www.run71.nl
Contactpersoon : Henry Brand, telefoon (0541) 53 05 58 of 
  e-mail. henryjbrand@home.nl
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   Judo
   Over judo hoeven wij weinig te vertellen. De  
   sport is bekend geworden door de Olympisch 
   kampioenen Mark Huizinga en Anton Geesink. 
   Judo is een sport waarbij je jezelf leert verdedi-
   gen. Dat geeft je vertrouwen in jezelf. Het is de 
   bedoeling dat je jouw partner door een worp op 
   de judomat krijgt. Samen leer je allerlei technie-
   ken die je in een wedstrijdje kunt gebruiken. 
   Maar eerst buig je voor elkaar om te groeten en 
   te beloven voorzichtig met elkaar te zijn. Judo 
   komt uit Japan en alle worpen hebben Japanse 
   namen.

CURSUSNUMMER 12 JUDO

Cursus : judo, Budovereniging Hantei
Leeftijd : groep 4, 5 en 6
Cursusdag : maandag
Cursusdata : 2, 9, 16 en 23 maart
Tijdstip : 16.00 - 17.00 uur
Cursusplaats : dojo Hantei, Sportcentrum Vondersweijde, 
  Ada Kokstraat 20
Kleding : sportkleding en blote voeten
Cursuskosten : € 2,-
Bijzonderheden : douchegelegenheid aanwezig, korte nagels aan vingers  
  en tenen!
Website : www.hantei.nl
Contactpersoon : Pablo Platier de Luna, telefoon (0541) 51 79 80

   klooTschieTen
   Klootschieten is een sport die al vanaf zeer jonge  
   leeftijd kan worden beoefend. Het enige dat nodig
   is, is een kloot (houten bal met lood), een sport- 
   tenue en enkele voetbal- of hockeyschoenen. 
   Aangezien het een echte veldsport betreft, is het 
   ook nog zeer gezond. Klootschieten kan men doen 
   in teamverband (bijvoorbeeld competitie of cup-
   wedstrijden), maar ook individueel (lange- of 
   korte baan wedstrijden). Bij deze sport staat niet 
   alleen de beweging en de techniek hoog in het 
   vaandel, maar ook de onderlinge gezelligheid.

CURSUSNUMMER 13 KLOOTSCHIETEN

Cursus : klootschieten, K.V. Vooruitzicht
Leeftijd : groep 4, 5 en 6
Cursusdag : zaterdag
Cursusdata : 7, 14, 21 en 28 maart, 4 en 18 april
Tijdstip : 15.00 - 16.15 uur
Cursusplaats : Hollinkbaan, Kleibultweg 33a
Kleding : trainingspak of strak zittende kleding, schoenen met
  voldoende profiel, voor materialen wordt gezorgd
Cursuskosten : € 2,-
Website : http://klootschieten.blogse.nl
Bijzonderheden : sportieve, leuke vereniging met een grote actieve 
  jeugdafdeling
Contactpersoon : Ronnie Beuvink, telefoon 06 22 04 45 30

CURSUSNUMMER 14 KLOOTSCHIETEN

Cursus : klootschieten, K.V. De Toekomst
Leeftijd : groep 4, 5 en 6
Cursusdag : woensdag
Cursusdata : 11, 18 en 25 maart, 1, 8 en 15 april
Tijdstip : 16.00 - 17.00 uur
Cursusplaats : klootschietbaan K.V. De Toekomst, Lossers Voetpad 11, 
  sportpark ‘t Venterinck 
Kleding : sportkleding en voetbalschoenen
Cursuskosten : € 2,-
Bijzonderheden : voor materiaal wordt gezorgd
Website : www.kvdetoekomst.nl
Contactpersoon : Ben Siers, telefoon (0541) 51 13 06 of
  Marcel Siemerink, telefoon 06 43 98 75 82
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   mounTainbiken
   Wil jij leren mountainbiken? Geef je dan nu op!  
   Tijdens deze cursus gaan wij mountainbiken 
   door het bos en op zandwegen met diverse hin-
   dernissen zoals heuveltjes en dalen. Daarnaast 
   wordt aandacht besteed aan een stukje behen- 
   digheid.

CURSUSNUMMER 15 MOUNTAINBIKEN

Cursus : mountainbiken, Oldenzaalse Wielerclub (OWC)
Leeftijd : groep 5 en 6
Cursusdag : woensdag
Cursusdata : 25 februari en 4, 11 en 18 maart
Tijdstip : 13.45 - 15.00 uur
Cursusplaats : clubgebouw OWC, Oude Almeloseweg 1 (Het Hulsbeek)
Kleding : trainingsbroek met strakke pijpen, sportschoenen 
  (kleding voor buiten) en bij koud weer handschoenen
Cursuskosten : € 2,-
Bijzonderheden : voor fietsen wordt gezorgd
Website : www.owc-oldenzaal.nl
Contactpersoon : Herman Hilgenberg, telefoon (0541) 51 83 17

CURSUSNUMMER 16 MOUNTAINBIKEN

Cursus : mountainbiken, Oldenzaalse Wielerclub (OWC)
Leeftijd : groep 5 en 6
Cursusdag : woensdag
Cursusdata : 25 februari en 4, 11 en 18 maart
Tijdstip : 15.15 - 16.30 uur
Cursusplaats : clubgebouw OWC, Oude Almeloseweg 1 (Het Hulsbeek)
Kleding : trainingsbroek met strakke pijpen, sportschoenen 
  (kleding voor buiten) en bij koud weer handschoenen
Cursuskosten : € 2,-
Bijzonderheden : voor fietsen wordt gezorgd
Website : www.owc-oldenzaal.nl
Contactpersoon : Herman Hilgenberg, telefoon (0541) 51 83 17

   recreaTieF Turnen   
   Wil je een stapje verder dan wat GymKids te 
   bieden heeft? Doe dan mee aan recreatief turnen! 
   Hier leer je oefeningen op de balk, de brug, de 
   lange mat en diverse sprongen met verschillende 
   trampolines.

CURSUSNUMMER 17  RECREATIEF TURNEN

Cursus : recreatief turnen, gymnastiekvereniging Quick
Leeftijd : groep 4, 5 en 6
Cursusdag : donderdag
Cursusdata : 5, 12, 19 en 26 maart en 2 april
Tijdstip : 18.30 - 19.30 uur
Cursusplaats : Quick gymcentrum, Helmichstraat 37
Kleding : sportkleding en zaalschoenen (geen zwarte zolen)
Cursuskosten : € 2,-
Website : www.quick-gym.nl
Contactpersoon : Anky Loohuis, telefoon (0541) 51 27 92

   rugby
   Bij Oldenzaals jongste sportvereniging, rugbyclub  
   Harlequins, is iedereen welkom. Rugby is een
   fantastische teamsport. Een sport waarbij je vrienden  
   maakt, een sport waarbij lichaamsbouw niet belang- 
   rijk is. Voor iedereen is een plaatsje in het team.  
   Discipline en mentaliteit zijn hier de sleutelwoorden.

CURSUSNUMMER 18  RUGBY

Cursus : rugby, RCO Harlequins
Leeftijd : groep 4, 5 en 6
Cursusdag : woensdag
Cursusdata : 11, 18 en 25 maart en 1, 8, 15 en 22 april
Tijdstip : 17.00 - 18.00 uur
Cursusplaats : sportpark ’t Venterinck, Schapendijk 37
Kleding : stevige sportkleding voor buiten, voetbalschoenen 
  of gympen
Cursuskosten : € 2,-
Bijzonderheden : omgekleed (in sportkleding) naar sportpark ’t Venterinck 
  komen!
Website : www.rcoharlequins.nl
Contactpersoon : Peter Reuvers, telefoon (0541) 85 32 05
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   schaaTsen
   Schaatsen op natuurijs is natuurlijk het mooiste,
   maar helaas kan dat niet elke winter. Daarom 
   schaatsen leden van de Oldenzaalse Ijsclub op het 
   ijs van Ijsbaan Twente in Enschede. Dit is op elke 
   dinsdagavond van 18.30 - 19.40 uur. Ook jij kunt 
   hier schaatsen! In maart kun je vier keer komen 
   proefschaatsen. In deze lessen kun je kijken of 
   je net zoveel talent hebt als Sven Kramer of Ireen 
   Wüst.  Geef je dus snel op!

CURSUSNUMMER 19 SCHAATSEN

Cursus : schaatsen, Oldenzaalse Ijsclub (OIJC)
Leeftijd : groep 4, 5 en 6
Cursusdag : dinsdag
Cursusdata : 3, 10, 17 en 24 maart
Tijdstip : 18.30 - 19.40 uur
Cursusplaats : Ijsbaan Twente, Colloseum 90 Enschede 
  (bij FC Twente stadion)
Kleding : warme kleding, muts, handschoenen en schaatsen
Cursuskosten : € 2,-
Bijzonderheden : heb je geen schaatsen, dan kun je in de sportshop van de 
  Ijsbaan Twente schaatsen huren. De OIJC betaald deze 
  kosten.
Website : www.oijc.nl
Contactpersoon : Roelof Eshuis, telefoon (074) 27 73 254
   

   sporT exTra
   Kun jij (nog) niet kiezen welke sport je het leukst  
   vindt? Wil jij wat extra tijd om sportieve vaardig- 
   heden onder de knie te krijgen? Dan is Sport   
   Extra een ideale kans om van meerdere sporten  
   de basisvaardigheden te leren. 
   Wat wordt aangeboden: 
   .  Bal- en racketspelen
   . Atletiek
   .  Gymnastiek
   Om voldoende aandacht aan iedereen te kunnen  
   geven, zal de groep niet groter zijn dan 16 deel-
   nemers.

CURSUSNUMMER 20 SPORT EXTRA

Cursus : sport extra, gymnastiekvereniging Quick
Leeftijd : groep 4, 5 en 6
Cursusdag : vrijdag
Cursusdata : 6, 13, 20 en 27 maart 
Tijdstip : 16.00 - 17.00 uur
Cursusplaats : gymzaal De Windroos, Bentheimerstraat 15
Kleding : sportkleding en zaalschoenen (geen zwarte zolen)
Cursuskosten : € 2,-
Bijzonderheden : voor materiaal wordt gezorgd. 
Website : www.quick-gym.nl
Contactpersoon : Leonie Bossink, telefoon 06 20 03 50 89



�� kies je sport ��extra

    squash (FiTness,   
   snorkelen & kidsaerobic)
   Squash speel je 1 tegen 1 in één ruimte. Bij squash 
   moet je met een speciaal racket het balletje zo 
   tegen de muur slaan, dat je tegenstander het bal- 
   letje niet goed, of moeilijk kan raken. Je staat met  
   je tegenstander in dezelfde ruimte. Je moet er veel 
   bij rennen en bewegen. Conditie dus…. Verder  
   hebben we ook de squash combi. Dit zijn 3 lessen 
squash, 1 les (kennismaking met) fitness en 1 les snorkelen of kids-aero-
bic. Wil je ook eens je conditie testen in combinatie met fitness, snorkelen 
of kids-aerobic, kom dan eens sporten bij Sportcentrum Vondersweijde. 
Vondersweijde biedt ook  mogelijkheden voor aqua-spinning, aqua-aerobic, 
steps-aerobic, knutselfeestjes, doe feestjes.

CURSUSNUMMER 21 SQUASH

Cursus : squash, Sportcentrum Vondersweijde
Leeftijd : groep 4, 5 en 6
Cursusdag : vrijdag
Cursusdata : 27 februari en 6, 13, 20 en 27 maart
Tijdstip : 15.30 - 16.15 uur
Cursusplaats : Sportcentrum Vondersweijde, Ada Kokstraat 20
Kleding : sportkleding en zaalschoenen (geen zwarte zolen)
Cursuskosten : € 2,-
Bijzonderheden : voor materialen wordt gezorgd.
Website : www.vondersweijde.nl
Contactpersoon : Tom ter Bruggen, telefoon (0541) 51 46 43 (overdag)

 

CURSUSNUMMER 22 SQUASH, SNORKELEN EN FITNESS

Cursus : squash, snorkelen en fitness, Sportcentrum Vondersweijde
Leeftijd : groep 4, 5 en 6
Cursusdag : vrijdag
Cursusdata : 27 februari en 6, 13, 20 en 27 maart 
Tijdstip : 16.30 - 17.15 uur
Cursusplaats : Sportcentrum Vondersweijde, Ada Kokstraat 20
Kleding : sportkleding en zaalschoenen (geen zwarte zolen) en 
  zwemkleding
Cursuskosten : € 2,-
Bijzonderheden : in het bezit van zwemdiploma, voor materialen wordt   
  gezorgd
Website : www.vondersweijde.nl
Contactpersoon : Tom ter Bruggen, telefoon (0541) 51 46 43 (overdag)

CURSUSNUMMER 23 SQUASH, FITNESS EN KIDS-AEROBIC

Cursus : squash, fitness en kids-aerobic, Sportcentrum Vondersweijde
Leeftijd : groep 4, 5 en 6
Cursusdag : vrijdag 
Cursusdata : 27 februari en 6, 13, 20 en 27 maart 
Tijdstip : 17.30 - 18.15 uur
Cursusplaats : Sportcentrum Vondersweijde, Ada Kokstraat 20
Kleding : sportkleding en zaalschoenen (geen zwarte zolen)
Cursuskosten : € 2,-
Bijzonderheden : voor materialen wordt gezorgd.
Website : www.vondersweijde.nl
Contactpersoon : Tom ter Bruggen, telefoon (0541) 51 46 43 (overdag)
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   sTeppen
   Steppen is leuk, steppen is anders, steppen 
   is relaxed! Een step rijdt gemakkelijk en glijdt 
   over het asfalt. Je hebt er wel wat lef voor nodig. 
   Op de step ben je een echte blikvanger. Steppen 
   is een goede sport om de conditie mee op te 
   bouwen. Steppen wordt afwisselend gedaan; 
   een paar keer links, een paar keer rechts, wordt 
het linker- en rechterbeen gebruikt om af te zetten. Tien kilometer step-
pen staat qua inspanning gelijk aan 15 kilometer fietsen of 5 kilometer 
hardlopen. Steppen is ook prima te doen naast andere sporten en is een 
uitstekende afwisseling in de training van de wedstrijdloper, schaatser of 
triatleet. 

CURSUSNUMMER 24  STEPPEN

Cursus : steppen, Stepteam Twente
Leeftijd : groep 4, 5 en 6
Cursusdag : zaterdag
Cursusdata : 7, 14, 21 en 28 maart 
Tijdstip : 16.00 - 17.00 uur
Cursusplaats : het Hulsbeek (grote parkeerplaats bij wielerbaan)
Kleding : sportkleding zonder wijde broekspijpen
Cursuskosten : € 2,-
Bijzonderheden : voor materiaal wordt gezorgd
Website : www.stepteamtwente.nl 
Contactpersoon : Peter Bomas, telefoon 06 55 10 21 70

   sTreeTdance
   Streetdance is een verzamelnaam voor verschil- 
   lende vormen van dans. Invloeden van jazzdans, 
   hiphop en passen die ook bekend zijn bij aero-
   bics, worden achter elkaar gezet en ontstaat een 
   dans. Bij streetdance staat het bewegen op 
   muziek centraal. Tijdens elke les wordt een stuk-
   je dans aangeleerd, zodat je na een aantal lessen  
   een hele dans samen met je groep kunt dansen. 
   Vind je het leuk om te dansen en houd je van 
   streetdance, schrijf je dan snel in.

CURSUSNUMMER 25 STREETDANCE

Cursus : streetdance, gymnastiekvereniging Quick
Leeftijd : groep 4, 5 en 6
Cursusdag : woensdag
Cursusdata : 4, 11, 18 en 25 maart en 1, 8 en 15 april
Tijdstip : 17.30 - 18.30 uur
Cursusplaats : Quick gymcentrum, Helmichstraat 37
Kleding : sportkleding en zaalschoenen (geen zwarte zolen)
Cursuskosten : € 2,-
Website : www.quick-gym.nl  
Contactpersoon : Anky Loohuis, telefoon (0541) 51 27 92
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   Taekwondo
   Letterlijk betekent taekwondo ‘manier van  
   voet en hand’ en is van oorsprong een Koreaanse  
   zelfverdedigingsport. Taekwondo is een sport 
   met vele been- en armtechnieken uit het Japanse 
   karate. Naast het aanleren van trap- en stoot-
   technieken nemen ook reactievermogen, con-
   centratie, zelfbeheersing en hoffelijkheid een 
   belangrijke plaats in. De technieken leer je in een 
groepje, maar je doet het in je eentje. Het is de bedoeling dat je ze goed doet, 
steeds sneller en met steeds meer kracht. Taekwondo is een goede zelfver-
dedigingsport voor iedereen die als sportieve recreatie, algemene wedstrijd-
sport of als topsport beoefend kan worden.

CURSUSNUMMER 26 TAEKWONDO

Cursus : taekwondo, Budovereniging Hantei
Leeftijd : groep 4, 5 en 6
Cursusdag : woensdag
Cursusdata : 1, 8, 15 en 22 april
Tijdstip : 14.00 - 15.00 uur
Cursusplaats : dojo Hantei, Sportcentrum Vondersweijde, Ada Kokstraat 20
Kleding : sportkleding en blote voeten
Cursuskosten : € 2,-
Bijzonderheden : douchegelegenheid aanwezig, korte nagels aan vingers en  
  tenen!
Website : www.hantei.nl
Contactpersoon : Marloes Ankoné, telefoon 06 24 86 10 04

CURSUSNUMMER 27 TAEKWONDO

Cursus : taekwondo, Budovereniging Hantei
Leeftijd : groep 4, 5 en 6
Cursusdag : woensdag
Cursusdata : 1, 8, 15 en 22 april
Tijdstip : 15.00 - 16.00 uur
Cursusplaats : dojo Hantei, Sportcentrum Vondersweijde, Ada Kokstraat 20
Kleding : sportkleding en blote voeten
Cursuskosten : € 2,-
Bijzonderheden : douchegelegenheid aanwezig, korte nagels aan vingers en  
  tenen!
Website : www.hantei.nl
Contactpersoon : Marloes Ankoné, telefoon 06 24 86 10 04
    

   TaFelTennis
   Tafeltennis is een sport voor jong en oud. Veel   
   mensen kennen het tafeltennis vooral van de 
   camping, maar het heeft veel meer te bieden!! 
   Het is hartstikke leuk om te doen, het is altijd 
   warm en droog in de zaal en in de kantine is het 
   beregezellig!! Het maakt ook niet uit hoe goed je 
   bent, iedereen kan het!! Dus lijkt het je leuk om 
   mee te doen, geef je dan op voor de tafeltennis-
   cursus!!  

CURSUSNUMMER 28 TAFELTENNIS

Cursus : tafeltennis, T.T.V. Quick’20
Leeftijd : groep 5 en 6
Cursusdag : dinsdag
Cursusdata : 3, 10, 17, 24 en 31 maart (afsluitend toernooi)
Tijdstip : 18.15 - 19.15 uur
Cursusplaats : gymzaal Tulpstraat, Nagelstraat 70 (naast het politiebureau)
Kleding : sportkleding en zaalschoenen (geen zwarte zolen)
Cursuskosten : € 2,-
Bijzonderheden : voor batjes en balletjes wordt gezorgd
Website : www.ttvquick20.nl
Contactpersoon : Charles Corstjens, telefoon (0541) 51 92 57
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   Tennis   
   Maak kennis met tennis! Lijkt het je leuk om   
   eens een keer een tenniscursus te volgen? Dan  
   kan dat nu! Tennis is populair. Op de televisie 
   kun je daar vaak naar kijken, maar er zijn ook 
   veel mensen die zelf tennissen. Allereerst moet 
   je de bal met je racket over het net spelen. 
   Dat lijkt makkelijk, maar dat is het natuurlijk   
   niet. Tennissen kun je met iedereen en vaak ook  
   op de momenten wanneer je zelf wilt spelen. Dat  
   is het leuke van tennissen. Probeer het eens en  
   geef je op.

CURSUSNUMMER 29 TENNIS

Cursus : tennis, Quick Tennis
Leeftijd : groep 4, 5 en 6
Cursusdag : maandag
Cursusdata : 9 februari en 2, 9, 16, 23 en 30 maart
Tijdstip : 16.00 - 17.00 uur
Cursusplaats : tennispark Quick, Oude Almeloseweg (Het Hulsbeek) 
Kleding : warme sportkleding voor buiten, schoeisel zonder 
  uitstekend profiel
Cursuskosten : € 2,-
Bijzonderheden : voor materiaal wordt gezorgd
Website : www.quicktennis.nl
Contactpersoon : Evelien Wennink, telefoon 06 20 48 68 59

 
CURSUSNUMMER 30 TENNIS

Cursus : tennis, Quick Tennis
Leeftijd : groep 4, 5 en 6
Cursusdag : maandag
Cursusdata : 9 februari en 2, 9, 16, 23 en 30 maart
Tijdstip : 17.00 - 18.00 uur
Cursusplaats : tennispark Quick, Oude Almeloseweg (Het Hulsbeek) 
Kleding : warme sportkleding voor buiten, schoeisel zonder 
  uitstekend profiel
Cursuskosten : € 2,-
Bijzonderheden : voor materiaal wordt gezorgd
Website : www.quicktennis.nl
Contactpersoon : Evelien Wennink, telefoon 06 20 48 68 59
    

   Twima
   Twirling, een sport uit Amerika, is een mix van 
   acrobatie, ritmisch ballet, streetdance en majo-
   rette. Veel mensen denken bij twirlen aan het 
   alleen maar opgooien van een stokje, maar 
   het is veel meer! Je zorgt ervoor dat je als team 
   goed op elkaar bent ingespeeld. Daarnaast doe 
   je als je goed hebt geoefend mee aan festivals, 
   concoursen en straatoptredens. Ook hebben wij 
   een showkidsgroep, waar je leert dansen op de  
   meest recente muziek, van jump tot streetdance. 
   Daarnaast hebben wij gezelligheid in een hoog 
   vaandel staan. 

CURSUSNUMMER 31 TWIMA

Cursus : twima, Koninklijke Harmonie St. Joseph
Leeftijd : groep 4, 5 en 6
Cursusdag : maandag
Cursusdata : 2, 9, 16, 23 en 30 maart en 6 en 20 april
Tijdstip : 18.15 - 19.15 uur
Cursusplaats : repetitielokaal St.Josephharmonie, Haverstraat 9
Kleding : gymkleding en zaalschoenen (geen zwarte zolen)
Cursuskosten : € 2,-
Bijzonderheden : voor materiaal wordt gezorgd
Website : www.stjoseph-harmonie.nl
Contactpersoon : Nicole Koehorst, telefoon (0541) 53 21 67
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   Zwemmen & waTerpolo
   Zwemmen leert bijna iedereen al op zeer 
   jonge leeftijd. Je kunt je in het water heerlijk 
   vrij bewegen en het is super gezond! Zwemmen
   kan recreatief, door gewoon lekker naar het
   zwembad te gaan. Maar wil je er je sport van  
   maken, dan moet je lid worden van een club. 
   Je leert in de trainingen je zwemslagen en je 
   conditie te verbeteren. In de wedstrijden kun je 
jouw prestaties meten met je leeftijdsgenoten van andere verenigingen en 
telkens weer proberen je eigen P (persoonlijke) R (records) te verbeteren en 
misschien wel net zo snel worden als Pieter van den Hoogenband of Marleen 
Veldhuis!! Bij OZ & PC kun je ook kiezen voor waterpolo. Dat is een balspel 
in het water. Waarbij 2 teams van 7 spelers, al zwemmend en overgooiend, 
proberen de bal in het doel van de tegenstander te krijgen. In de trainingen 
bieden wij daarvoor ook veel bal- en spelvormen aan. Ben je nieuwsgierig 
geworden, meld je dan gauw aan voor deze cursus.

CURSUSNUMMER 32 ZWEMMEN & WATERPOLO

Cursus : zwemmen & waterpolo,
  Oldenzaalse zwem- & poloclub (OZ & PC)
Leeftijd : groep 4, 5 en 6
Cursusdag : woensdag
Cursusdata : 4, 11, 18 en 25 maart en 1 april
Tijdstip : 13.30 - 14.30 uur
Cursusplaats : zwembad Sportcentrum Vondersweijde, Ada Kokstraat 20
Kleding : zwemkleding (geen langs zwemshorts), handdoek, 
  evt. zwembrilletje
Cursuskosten : € 2,-
Bijzonderheden : zwemdiploma A is vereist!
Website : www.ozpc-oldenzaal.nl
Contactpersoon : Jet Neef, telefoon (0541) 521978

Het programma
De eerste 3 maanden wordt er 2x per week op maandag  
en donderdag van 18.00 – 19.00 uur gesport.
Er wordt een leuk en zeer afwisselend programma aange-
boden, waaronder fitness, steps, aerobics, sport en spel, 
trampoline- en airtumbling springen.

Tevens zijn er op de donderdagen 6 ouder- en  kinderbij-
eenkomsten waar groepsvoorlichting en adviezen gegeven 
worden, maar ook individuele begeleiding door kinderfysio-
therapeut, diëtiste en psycholoog.

De tweede 3 maanden wordt er 1x per week op donderdag 
gesport van 18.00 – 19.00 uur.

Opnieuw wordt er een zeer gevarieerd programma aan-
geboden waar plezier in bewegen voorop staat.

In Oldenzaal wordt elk jaar, begin januari een cursus gestart voor kinderen 
met overgewicht  in de leeftijd van 9-12 jaar, die samen met hun ouders hierin 
verandering willen brengen. Dit onder deskundige begeleiding van een kinder-
fysiotherapeut, diëtiste, psycholoog en sportinstructrice. De cursus wordt door 
de meeste zorgverzekeraars volledig vergoedt. 

Doel van het programma
-  Een gezonde levenstijl ontwikkelen
-  Gezonder leren eten
-  Kinderen enthousiast maken voor bewegen
-  Het zelfbeeld verbeteren
-  Omgaan met pesten

Voor aanmelding of meer informatie
Kijk op de site: www.fit-cool.nl 
Aanmelden kan gedurende het hele jaar. 
Start cursus elk jaar, begin januari tot eind juni.
   
   
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met
Mevr. S. Giesselink
kinderfysiotherapeut
Fysiotherapie Bloemen
Tel: 0541-512525

��
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�0 kies je sport ��extra

16 en 17 februari 
Honk- en softbaltoernooi
Sporthal De Kolk
Inlichtingen bij: Run’71, Karin Mazenier, 
telefoon (0541) 51 82 73 of 06 18 55 93 54

28 maart
Nationale Op Step Dag
Centrum Oldenzaal
Inlichtingen bij: Paul Wigbers, telefoon 
(074) 24 28 962

5 april
Lente Gymdag
Gymcentrum Quick, Helmichstraat 37
Inlichtingen bij: Anky Loohuis, telefoon 
(0541) 51 27 92

8 april (onder voorbehoud)
Voetbaltoernooi
Inlichtingen bij: Gemeente Oldenzaal, 
Nanda Kokkeler, telefoon (0541) 58 84 04

9 mei
Dikke Banden Race OWC
Oude Almeloseweg (Het Hulsbeek), 
Start om 12.00 uur
Inlichtingen bij: Herman Hilgenberg, 
telefoon (0541) 51 83 17

11 t/m 16 mei
Avondvierdaagse
Inlichtingen bij: De heer C. Vreeswijk, 
telefoon (0541) 51 15 67

19 mei (26 mei reservedag)
Schoolsportdag
Inlichtingen bij: Wendy Willemsen, 
email: wendywillemsen@yahoo.com

2 t/m 12 juni
Streetsoccertoernooi
Parkeerplaats Sportcentrum 
Vondersweijde
Inlichtingen bij: Gemeente Oldenzaal, 
Nanda Kokkeler, telefoon (0541) 58 84 04

10 juni 14.00 - 16.00 uur
Nationale Straatspeeldag
Inlichtingen bij: Impuls, 
telefoon (0541) 57 14 14

6 september (onder voorbehoud)
Berghuizen in Beweging
Park Zuid-Berghuizen
Inlichting bij: Carla Boerrigter, telefoon 
(0541) 57 14 14

4 oktober
Huttenkloas-scholierenloop
De Markt Oldenzaal (centrum)
Inlichtingen bij: Elly Buijvoets, telefoon 
06 43 06 28 15 of email: elly@buijvoets.nl

17 t/m 25 oktober
Zwemvierdaagse 
Zwembad Vondersweijde
Inlichtingen bij: de kassa van zwembad 
Vondersweijde, telefoon (0541) 51 46 43 
of via www.oldenzaalsezwem4daagse.nl

$

Inschrijfformulier Sportkennismakingscursussen

Inschrijfformulier en deelnemersbijdrage van € 2,- inleveren vóór vrijdag 
16 januari 2009 bij je meester of juf.

Ben je net te laat met het inleveren op school, stuur dan je formulier en het geld 
vóór maandag 19 januari 2008 op naar: 
Gemeente Oldenzaal, 
t.a.v. Patricia Verhoeven,
Antwoordnummer 840, 
7570 WB Oldenzaal.

Voordat jij je inschrijft: lees goed na op welke dag en data de cursussen worden 
gehouden. Je moet straks natuurlijk wel kunnen. Je kunt slechts aan één cursus 
meedoen. Vraag aan je ouders of ze het goed vinden!

Voornaam:      jongen/ meisje*

Achternaam:

Leeftijd:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

School (volledige naam):   

Groep:

Email:

* Omcirkelen wat van toepassing is.

Z.O.Z. 



�� kies je sport

Plak hier je 
€ 2,- muntstuk 
met een plak-

bandje

Vul bij 'Sport 1e voorkeur' de sport in die je het liefst gaat doen. Vul ook het 
cursusnummer in. Bij 'Sport 2e voorkeur' vul je de sport en het cursusnummer 
in die  je daarna het liefste doet. En bij 'Sport 3e voorkeur' de sport die je daar-
na het liefste doet. Wij proberen je dan in te delen in de cursus van je eerste 
keuze, maar soms zit die vol en moeten we je in een andere cursus indelen! Je 
moet dus altijd drie voorkeuren opgeven.

Sport 1e voorkeur           cursusnummer   

Sport 2e voorkeur          cursusnummer   

Sport 3e voorkeur           cursusnummer   

Ik beoefen een sport   q ja  q nee

q zo ja welke sport

q bij welke club/vereniging

Datum

Handtekening ouder/ verzorger

Wanneer jij je inschrijft voor een cursus, dan word je daar ook verwacht!
Je krijgt via je juf of meester te horen aan welke cursus je mee kunt doen.

Veel plezier met de sportkennismakingscursus!!


