
Geachte directies en voorzitters van sportclubs, 

In de bijlage treft u de schoolsportagenda voor het volgende schooljaar aan. Wij hebben ervoor 

gekozen de vorig jaar ingezette lijn door te zetten, wat betekent dat we ook volgend seizoen met 

sportmaanden zullen werken. Dat biedt verenigingen de kans om zich gedurende een maand te 

profileren met het schoolsporttoernooi als hoogtepunt van die maand. Voor de clubs waarmee geen 

schoolsporttoernooi wordt georganiseerd zullen in overleg andere activiteiten worden opgezet, 

bijvoorbeeld in de vorm van clinics tijdens de maanden december en januari. 

De reden dat we hebben gekozen voor bepaalde sporten is afgeleid van de deelname in het 

afgelopen seizoen. Met name het hockeytoernooi heeft volgend jaar om die redenen geen plek op 

de agenda. Dat wil niets zeggen over de jaren daarna, maar op dit moment is de animo voor die 

sport op de scholen te gering. Met de andere clubs zal uiteraard gekeken worden naar een invulling 

waardoor ook zij hun sport optimaal onder de aandacht kunnen brengen, maar niet in de vorm van 

een toernooi. 

Grote zorgen maken wij ons over het aantal beschikbare scheidsrechters voor toernooien. Het zal 

altijd een heikel punt blijven, maar uiteindelijk kan een toernooi niet doorgaan wanneer er niet 

genoeg scheidsrechters zijn. Wij vragen verenigingen nu al om met de ingeplande datum rekening te 

houden, zodat er tegen die tijd genoeg scheidsrechters zijn om het toernooi op een goede wijze te 

organiseren. 

Toernooi Datum Groepen  

Handbal 26 september 2018 5 en 6 

Volleybal 31 oktober 6,7,8 

Basketbal 28 november 7,8 

Sportkriebels (clinics)  december 1 t/m 8 

Sportkriebels (clinics)  januari 1 t/m 8 

Korfbal 20 februari 5,6,7,8 

Tennis en badminton 27 maart 1 t/m 8 * 

Voetbal 15 mei 4,5,6,7,8 

   

Schoolsportdagen Mei, juni, juli Alle groepen 

 

* 1 t/m 4 in de vorm van een clinic  

We hopen dat we samen met scholen en verenigingen weer tot een mooi schoolsportjaar kunnen 

komen en rekenen op ieders medewerking. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Sander Kalkman via sander@synerkri.nl 
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