
ONTDEK 
JOUW 
SPORT

COMING SOON:
VOLLEYBAL
ZAALVOETBAL
TENNIS
DANSEN

8 wekelijkse trainingen
Bezoek echte wedstrijd
Gave afsluiting

Vanaf 12 mei
Schrijf je in voor 24 april op 
school of digitaal voor 8 mei via 
schoolsportschallenge@hotmail.com

DEELNAME AAN DIT BLOK IS GEHEEL GRATIS 

Ga jij de uitdaging aan?

Vul dan het inschrijfformulier in en lever het voor 24 april in bij jouw 
sportdocent of bij de receptie. Opgave per e-mail kan voor 8 mei 
naar schoolsportschallenge@hotmail.com. Je ontvangt daarna een 
e-mail met nadere informatie.

Aan jou de keuze!

Inschrijfformulier
Ik wil me graag inschrijven voor de volgende sport:
 Volleybal op dinsdag 16.00 - 17.30 uur
 Zaalvoetbal op dinsdag 16.00 - 18.00 uur
 Tennis op vrijdag 15.45 - 16.45 uur
 Dansen op vrijdag 16.00 - 17.30 uur

Voornaam  ...................................................... Achternaam .................................................. 
Geboortedatum  ......................................................  Man/Vrouw �

Opleiding en klas ......................................................
Adres  ......................................................
Postcode  ......................................................  Plaats ..................................................
E-mailadres  ......................................................  Telefoonnummer .........................................

Ben je momenteel lid van een sportvereniging? Ja/Nee �

Handtekening ouder/verzorger

Deelname is op eigen risico. Vol is vol. 

School Sports Challenge SSChallenge School_Sports_Challenge

Check ons op Facebook, Snapchat en Instagram. 



Een super veelzijdige sport die je zowel in 
de zaal als met je vrienden op het strand 
kan spelen. Het wordt nog gaver als je in 
staat bent om de bal in het spel te houden. 
Een bovenhandse of onderhandse service, 
een goede set-up, een smash of juist het 
blokkeren van de bal? De trainers van Forza SD 
leren het jou allemaal. Ben jij straks degene 
die het verschil gaat maken?

Conditie, techniek en spelinzicht; tennis is 
zoveel meer dan alleen het terugslaan van 
een balletje. Wil je leren hoe je kunt smashen? 
Sla dan je slag met dit programma! Een 
tennisleraar van LTC Zierikzee leert jou de 
basistechnieken van tennis. Service, forehand, 
backhand, topspin of smash, niets is jou nog 
vreemd. Het programma wordt afgesloten 
met een heus eindtoernooi. Game, set, match? 

Deze variant van voetbal is snel en intensief en 
wordt gespeeld met een speciale bal. De sport 
kent eigen regels en wordt 5-5 gespeeld op een 
klein speelveld in de zaal. Verken jouw talent 
en til je snelheid, techniek en tactiek naar een 
hoger niveau. Je speelt onder begeleiding van 
ZieZaVo wekelijks wedstrijden tegen andere 
deelnemers. Wie behaalt deze competitie 
de meeste punten en wint de School Sports 
Challenge Trophy? Een competitie die jij niet 
mag missen als je leeft voor de bal!

Maak kennis met Hip Hop. Gedurende een 
aantal weken werk je met een professionele 
dansdocent van Move-it Dancemasters aan 
de choreo Hip Hop. Vervolgens oefenen we 
wekelijks voor een show en werk je samen 
met de andere deelnemers toe naar een 
spetterende eindvoorstelling. Tijdens deze 
afsluitende show tonen we aan vrienden en 
familie wat we allemaal hebben geleerd. Zorg 
dat je erbij bent; Just Dance!

VOLLEYBAL

TENNIS

ZAALVOETBAL

DANSEN

Vanaf dinsdag 12 mei

Vanaf vrijdag 15 mei

Vanaf dinsdag 12 mei

Vanaf vrijdag 15 mei

Dinsdag 16.00 - 17.30 uur 

Laco Sportcentrum Schouwen-Duiveland
Lange Blokweg 27A, Zierikzee

Iedere week behalve in de schoolvakanties

€16,- voor 8 lessen inclusief gebruik materiaal*

Vrijdag 15.45 - 16.45 uur

Tennispark LTC
Grevelingenstraat 5, Zierikzee

Iedere week behalve in de schoolvakanties

€16,- voor 8 lessen inclusief gebruik materiaal*

Dinsdag 16.00 - 18.00 uur 

Laco Sportcentrum Schouwen-Duiveland
Lange Blokweg 27A, Zierikzee

Iedere week behalve in de schoolvakanties

€16,- voor 8 lessen inclusief gebruik materiaal*

Vrijdag 16.00 - 17.30 uur 

Laco Sportcentrum Schouwen-Duiveland
Lange Blokweg 27A, Zierikzee

Iedere week behalve in de schoolvakanties

€16,- voor 8 lessen inclusief gebruik materiaal*

Wil jij (weer) beginnen met sporten of juist een nieuwe sport 
ontdekken? Doe dan mee met de School Sports Challenge! Pontes 
Pieter Zeeman, SMWO Welzijn Schouwen-Duiveland en lokale 
sportaanbieders dagen jou hiermee uit jouw sport te ontdekken 
en te ervaren.

Dit schooljaar kun je verdeeld over 2 blokken kennismaken met: 
Dansen, Tafeltennis, Tennis, Volleybal en Zaalvoetbal.

Hoe werkt het?
Na een eerste kennismaking op school kun je je inschrijven voor een 
serie trainingen in de sport naar keuze. Gedurende 8 weken lang 
train je dan direct na schooltijd samen met andere deelnemers. De 
lessen zijn in de buurt van jouw school en worden begeleid door 
ervaren trainers van de club. Naast de wekelijkse trainingen en/
of wedstrijden woon je een echte wedstrijd bij en is er een gave 
afsluiting!

Na de School Sports Challenge de gekozen sport blijven beoefenen? 
Dat kan! Doe de volgende sportperiode weer mee via school of 
meld je aan bij de sportvereniging. 

Je hoeft geen talent te zijn om deel te nemen!

*De 1e en 2e sportperiode zijn GRATIS en worden betaald door de organisatie.

Sporten met een laag inkomen? 
Vraag een vergoeding uit het 
Declaratiefonds van de gemeente 
Schouwen-Duiveland. 
Voor meer informatie kijk op 
www.schouwen-duiveland.nl


