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Voorwoord 
 
De sporttest en aansluitend de buddiiweken zitten erop. Een project dat tussen augustus 
en september 2012 heeft plaats gevonden in Soest. Het project komt voort uit een 
samenwerking tussen zeven basisscholen waarvan drie in het bijzonder, Nationaal Bureau 
Sportstimulering,  sportverenigingen in  Soest en de combinatiefunctionaris 
verenigingen.  
 
De Sporttest en buddiiweken is een nieuw project. Er is een koppeling gemaakt tussen 
het afleggen van een sporttest en daarop aansluitend de mogelijkheid de sport te 
beoefenen die bij je past.  Dit bij een vereniging in de eigen woonplaats. Dit alles met als 
doel meer kinderen in Soest te laten bewegen en hen kennis te laten maken met 
verschillende sporten.  
 
Onder groep 6 van 3 basisscholen in Soest is een sporttest afgenomen. Uit deze sporttest 
blijkt welke sport het beste bij een kind past. Naar aanleiding daarvan konden kinderen 
zich inschrijven voor de ‘buddiiweken’ waarbij ze mee konden doen bij een reguliere 
training van een sportvereniging in Soest. De koppeling is dat zij tijdens de buddiiweken 
wellicht voor de sport hebben gekozen die hen tijdens de sporttest was aangeraden.  
 
Aan de sporttest konden alleen de kinderen uit groep 6 van 3 basisscholen uit Smitsveen 
deelnemen. Aan de buddiiweken kunnen kinderen van groep 5-8 van 7 basisscholen uit 
Soest deelnemen. Basisscholen uit de wijken Smitsveen en Overhees deden hieraan mee. 
 
Vooraf de sporttest is een enquête onder alle kinderen van groep 6 afgenomen. Middels 
deze enquête werd onder andere duidelijk hoeveel de kinderen per week aan beweging 
deden en of zij al lid waren van een sportvereniging.  
 
Na afloop van de sporttest is per kind inzichtelijk gemaakt welke sport het beste bij hem 
past. Aan de hand van de inschrijvingen wordt duidelijk hoeveel kinderen uit groep 6 
hebben deelgenomen aan de buddiiweken. En of hiermee de brug sporttest naar 
buddiiweken is gemaakt. Hieruit en vanuit ervaringen van trainers en de 
combinatiefunctionaris zijn positieve- en verbeterpunten geformuleerd.  
 
In deze notitie treft u een overzicht van de resultaten van de enquêtes vooraf de sporttest 
en de hoeveelheid kinderen die hebben deelgenomen aan de buddiiweken. Ook treft u 
een overzicht van positieve- en verbeterpunten die trainers, kinderen en de 
combinatiefunctionaris aandragen. 
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Achtergrondinformatie 
  
Sporttest  

  22 augustus informatieflyers groep 6, donderdag 30 en vrijdag 31 augustus 
sporttesten in sporthal Smitsveen en donderdag 6 september uitreiking 
individueel sportrapport.  

 Er deden 66 kinderen afkomstig van 3 groepen 6 van 3 basisscholen mee. 
 zowel groep 5 als groep 6 van de Egelantier deed mee. 
 De sporttesten werden afgenomen door de combinatiefunctionaris en Nationaal 

Bureau Sportstimulering. 
 Uiteindelijk hebben in totaal 38 kinderen uit de groepen  6 van de drie 

basisscholen zich ingeschreven voor de buddiiweken.  
 
Buddiiweken  

 17 tot 29 september, 2 weken lang.  
 9 verenigingen uit Soest deden mee aan de buddiiweken. 
 De kinderen uit groep 5-8 van 10 basisscholen uit Soest mochten zich inschrijven 

voor de buddiiweken.  
 De scholen waarvan de minste kinderen lid zijn van een vereniging en/of aan 

sport doen deden mee.  
 Inschrijving was mogelijk op website www.sportinsoest.nl en in wijk Smitsveen 

ook schriftelijk via de leerkrachten. 
 Kinderen mochten zich voor meerdere sporten en trainingsdagen inschrijven. 
 Voor een filmpje van de buddiiweken klik hier.  

 
Deelnemende sportverenigingen   Deelnemende scholen 
Red Stars     De Egelantier  
SEC      De Prof. J. Waterinkschool  
AV Pijnenburg     Derde van de Huchtschool Valeriaan  
TTV SHOT      De Buut 
De Toss     De Bron 
S.S.V Eemland     Tweede van der Huchtschool 
S.Z.V de Duinkikkers    Eerste van der Huchtschool 

 Springbokken     De Wegwijzer 
       Prins Willem Alexander school 
       De Achtbaan 
Respondenten 

 Basisscholen De Egelantier, Prof. J. Waterinkschool en van der Hucht Valeriaan 
hebben deelgenomen aan de sporttest. 

 In totaal hebben 66 leerlingen van bovenstaande 3 basisscholen de enquête 
vooraf de sporttest ingevuld. 

 In totaal hebben 103 basisschoolleerlingen verspreid over groep 5-8 zich 
ingeschreven voor de buddiiweken.  

 7 trainersverenigingen, 2 basisscholen en de combinatiefunctionaris hebben 
positieve- en verbeterpunten aangedragen. 

 
 

http://www.sportinsoest.nl/
http://www.youtube.com/watch?v=qZuI3raJ548
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Dankwoord 
 
De drie basisscholen uit wijk Smitsveen hebben uitstekende medewerking verleend. 
Voor, na en tijdens het project was er sprake van directe communicatie tussen de 
combinatiefunctionaris en leerkrachten uit voornamelijk groep 6.  De sportverenigingen 
hielden rekening met de nieuwe kinderen in hun reguliere lessen en verdere 
communicatie tussen en hen en de combinatiefunctionaris verliep vlot. Verder is er 
nagedacht over lidmaatschappen die verenigingen aan de buddii’s kon meegeven. En 
staat er een zogenaamde ‘buddiimiddag’ op de planning.  
 
Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om alle trainers van de sportverenigingen en 
contactpersonen van de scholen te bedanken voor hun inzet en enthousiasme tijdens het 
project sporttest en buddiiweken.   
 
Sportieve groet, 
 
Wendy de Bonte 
Combinatiefunctionaris Verenigingen Soest 
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1. Informatievoorziening  
 
Informatievoorziening scholen           
Begin juni 2012 zijn 3 basisscholen benaderd om mee te doen met de sporttest en 
buddiiweken. De sporttest bedoeld voor alle groepen 6 en de buddiiweken voor groep 5-
8. De combinatiefunctionaris had de coördinatie in handen en communiceerde op de 
volgende wijze: 

1. Telefonische benadering directeuren 3 scholen over wat/waar/hoe sporttest en 
buddiiweken en om een afspraak te maken bij de school langs te komen; 

2. CFV stuurde ter voorinformatie een informatiebrochure van de sporttest en 
buddiiweken naar scholen; 

3. CFV ging bij de 3 scholen langs om de informatiebrochure toe te lichten en direct 
afspraken te maken over data/tijden en gebruik sporthal Smitsveen; 

4. CFV hield vooraf de zomer contact met scholen omtrent afspraaklijst (zie bijlage 
1), sporthal/informatiebrochures ouders en andere materialen; 

5. Begin nieuwe schooljaar belde CFV direct alle scholen na hen te wijzen op de 
gemaakte afspraken. 

6. Verplaatste data/tijden werden gecommuniceerd met directeur, 
sportcontactpersoon of leerkracht groep 6. 

 
Nadat de aanmeldflyers verspreid waren onder groep 5-8, is er op het laatste moment in 
de wijk Smitsveen een schriftelijke inschrijfmogelijkheid gerealiseerd. Naast het 
inschrijven op de website sportinsoest.nl. Dit met de reden, omdat veel ouders in deze 
week geen internet hebben of niet weten hoe dit werkt. Met de basisscholen is hierover 
snel contact gelegd en zij vonden het ook een goed idee. 
 
Begin juni zijn ook de andere 7 basisscholen die meededen met de buddiiweken 
benaderd. Zij zijn telefonisch en per mail op de hoogte gesteld. voor deze scholen was 
het vooral belangrijk wanneer de CFV de aanmeldflyers van de buddiiweken kwam 
uitdelen. Hen is per mail een informatiebrochure toegestuurd. In bijlage 2 is de 
informatiebrochure in te zien.  
 
Informatievoorziening verenigingen  
Begin juni 2012 zijn in totaal 9 verenigingen telefonisch benaderd mee te doen met de 
buddiiweken. 9 verenigingen die graag nieuwe jeugd willen aantrekken. Door de 
laagdrempeligheid van dit project, omdat verenigingen enkel hun reguliere trainingen 
van meer trainers hoeven te voorzien, deden er 8 graag mee. Vervolgens is aan hen een 
informatiebrochure toegestuurd met de vraag een trainingsschema aan te leveren. Een 
trainingsschema waar buddii’s tijdens de de buddiiweken mogen instromen bij de 
verenigingen. Eind augustus had de CFV alle trainingsschema’s binnen waardoor een 
overall overzicht gemaakt kon worden. Klik hier om dit overall schema en de 
inschrijfmogelijkheid van buddii’s in te zien.  Vervolgens hield de CFV de aanmeldingen 
van de buddii’s bij. 3 dagen vooraf de buddiiweken begonnen stuurde zij aan alle 
verenigingen een overzicht van aanmeldingen toe. Afgesproken was wanneer zich 
problemen voordeden met betrekking tot aanmelding  kon men terecht bij de CFV. 
Wanneer er problemen met betrekking tot de trainingen zelf kon men terecht bij de 
vereniging zelf. Er was voornamelijk sprake van mail- en telefonisch contact tussen de 
CFV en verenigingen.  
 

http://www.sportinsoest.nl/index.php?post=68
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2. Resultaten enquête groep 6 Smitsveen 

Voorafgaande aan de sporttest hebben in totaal 66 kinderen uit groep 6 een schriftelijke 
enquête ingevuld. Onderstaand treft u het aantal respondenten en de resultaten. 
 
Respondenten  Groep   Aantal deelnemers 
De Egelantier   6   21     
Van der Hucht Valeriaan 6   25 
Prof J. Waterinkschool  6   26 
 

1. Hoe oud ben je? 

 
Figuur 1. Leeftijd kinderen groep 6 per school. 

 
2. Ben je een jongen of een meisje? 

 
Figuur 2. Geslacht kinderen groep 6 per  school.
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3. Ben je lid van een vereniging/sportclub? 

 
Figuur 3. Spreiding kinderen groep 6  per school die wel of niet lid zijn van een sportclub. 
 

4.Ik ben geen lid van een sportclub omdat: 

 
Figuur 4. Reden van kinderen groep 6 per school waarom zij niet op een sportclub zitten. 
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5. Hoeveel uur per week sport je? 

 
Figuur 5. Aantal uren per week die kinderen uit groep 6 per school sporten. 
 
6.Sport je alleen of in een team? 

 
Figuur 6. Aantal kinderen uit groep 6 die alleen of in een team sporten. 
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7.Lijken de buddiiweken je leuk en doe je mee? 

 
Figuur 7. Aantal kinderen per school die willen meedoen met de buddiiweken 
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Resultaten  
De meeste kinderen uit groep 6 zijn in 9 jaar oud. Op de Prof. J. Waterink school en de van 
der Hucht school Valeriaan zitten meer meisjes dan jongens in groep 6. Op de Egelantier 
zitten de minste kinderen en dit is een combinatieklas groep 5/6.   
 
Op zowel de Prof. J. Waterink school als de Egelantier zijn relatief gezien evenveel 
kinderen niet lid van een sportclub. Op beide scholen zijn minimaal 11 kinderen niet lid 
van een sportclub. Op de van der Hucht school Valeriaan zijn de meeste kinderen lid van 
een sportclub. 
 
De voornaamste reden waarom kinderen uit groep 6 niet lid zijn van een sportclub is 
omdat ze nog een sport moeten kiezen. Vooral de Egelantier en de Prof. J. Waterinkschool 
willen nog uitzoeken op welke sport ze willen. Andere redenen zijn  omdat kinderen geen 
geld, geen tijd hebben of al op circus zitten. Op van der Hucht Valeriaan zitten 3 kinderen 
die niet op een sport, maar op ciricus zitten en 1 kind wat geen geld heeft om bij een 
vereniging lid te worden. 
 
9 kinderen van de Egelantier en 4 kinderen van der Hucht Valeriaan bewegen minder dan 
1 uur per week. De meeste kinderen van alle drie de scholen bewegen 1-3 uur per week. 
De van der Hucht Valeriaan steekt hierboven uit met 12 kinderen die 1-3 uur per week 
sporten. 7 kinderen van de Prof. J. Waterinkschool sport meer dan 5 uur per week 
tegenover 1 kind van de Egelantier.  
 
Op de van der Hucht Valeriaan zit de helft van de klas op een teamsport en de andere 
helft sport alleen. Op de Prof. J. Waterink school zitten de meeste kinderen op een 
teamsport en op de Egelantier sporten ook meer kinderen in een team dan alleen.  
 
Alle kinderen van de Prof. J. Waterinkschool vinden het leuk om met de buddiiweken mee 
te doen. Van de van der Hucht Valeriaan willen 5 kinderen niet meedoen met de redenen 
dat ze al genoeg aan sport doen of nog aan het kiezen zijn. Op de Egelantier zitten 3 
kinderen niet willen meedoen. 
 
Opvallende punten 

 De meeste respondenten zitten op de Prof. J. Waterinkschool 

 Het aantal meisjes die in groep 6 zitten is op de Prof. J. Waterink school en 
van der Hucht school Valeriaan aanzienlijk meer. 

 Op de Prof. J. Waterinkschool en de Egelantier zijn de minste kinderen lid 
van een sportclub en geven hiervoor als voornaamste reden nog aan het 
kiezen zijn op welke sport ze willen.  

 Op de van der Hucht Valeriaan zitten een paar kinderen die niet lid zijn van 
een sportclub. Zij zijn onder andere lid van circus.    

 In totaal is er 1 kind van de van der Hucht Valeriaan die geen geld heeft om 
een lidmaatschap bij een sportvereniging te kunnen betalen. 

 Meer dan de helft van alle respondenten komt niet aan de NNGB waarbij 
jongeren 5 dagen per week minimaal 60 minuten per dag aan matig 
intensieve lichaamsbeweging moeten doen. 

 Een hoog percentage doet 1-3 uur per week aan sport.  
 Vrij veel respondenten doen aan een sport die ze alleen kunnen doen. 
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 Bijna alle respondenten willen meedoen aan de buddiiweken, degenen die 
niet meer willen doen geven aan al te veel aan sport te doen.  

 

3. Resultaten sporttesten groep 6 

Op donderdag 30 en vrijdag 31 augustus zijn in groep 6 van de 3 basisscholen in wijk Smitsveen 
sporttesten afgenomen.  Uit de  uitslagen van deze testen kon het Nationaal Bureau 
Sportstimulering een individueel sportrapport samenstellen. In dit sportrapport stond beschreven 
welke 2 sporten het beste bij een kind past.  In figuur 8A en 8B een overall overzicht per school, per 
kind, en de sporten die het beste bij ieder afzonderlijk past.  
 

Prof. Waterinkschool 
 

3e van der Hucht 
Naam Sport 1 Sport 2 

 
Naam Sport 1 Sport 2 

Anthony Volleybal Basketbal 
 

Niels Tennis Volleybal 

Femke Volleybal Basketbal 
 

Sam Tennis Volleybal 

Django Tafeltennis Badminton 
 

Sem Volleybal Tennis 

Valerie Hockey Tennis 
 

Ferhad Volleybal Korfbal 

Lonja Tennis Tafeltennis 
 

Riva Tennis Volleybal 

Zoë Turnen Dans 
 

Jort Volleybal Tennis 

Nouri Volleybal Korfbal 
 

Jordy Schermen Tafeltennis 

Emmie Turnen Handbal 
 

Isabel Turnen Dans 

Olivia Dans Atletiek Duur 
 

Elanur Turnen Dans 

Maud Voetbal Waterpolo 
 

Summer Voetbal Waterpolo 

David Handbal Basketbal 
 

Kaspar Tennis Korfbal 

Sinara  Dans Turnen 
 

Selim Handbal Basketbal 

Berke Schermen Tafeltennis 
 

Merve Turnen Dans 

Constantijn Wielrennen Atletiek Duur 
 

Elisa v. M Volleybal Korfbal 

Dana Wielrennen Tennis 
 

Puck Hockey Tennis 

Mark Turnen Volleybal 
 

Pim Volleybal Basketbal 

Seda Volleybal Korfbal 
 

Taj Tennis Hockey 

Bella Dans Turnen 
 

Nicole Dans Hockey 

Stijn Tennis Korfbal 
 

Bronagh Volleybal Tennis 

Lotte Judo Turnen 
 

Teun Tafeltennis Badminton 

Ilayda Schermen Tafeltennis 
 

Pepijn Turnen Volleybal 

Ilayda C Tennis Volleybal 
 

Elisa v. M Schermen Tafeltennis 

Busra Tennis Volleybal 
 

Maud Turnen Dans 

Ilhan Schermen Atletiek Werp 
 

Mira Tennis Korfbal 

Joshua Voetbal Handbal 
    Noa Schermen Atletiek Werp 
    Jozua Handbal Voetbal 
    Figuur 8A. Per school per kind en de sporten die het beste bij hem past. 
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Egelantier 
Naam Sport 1     Sport 2 

Tomas Volleybal Handbal 

Yusuf Tafeltennis Badminton 

Celal Turnen Judo 

Fatma Judo Roeien 

Ruveyda Turnen Judo 

Aslan Volleybal Tennis 

AnneMaaike Volleybal Tennis 

Mertcan Tennis Korfbal 

Nayely Turnen Dans 

Asha Schermen Atletiek Werp 

David Turnen Atletiek Spring en Sprint 

Bruno Volleybal Tennis 

Abdirahman Tafeltennis Badminton 

Sjoerd Turnen Atletiek Spring en Sprint 

Hamze Turnen Basketbal 

Haider AtletiekWerp Judo 

Himet Judo Turnen 

Abdul Tennis Badminton 

Merve Schermen Tafeltennis 

Zuhal Turnen Judo 

Irem Tennis Tafeltennis 

Ómer Volleybal Korfbal 

Ilayda Schermen Tafeltennis 
Figuur 8B. Per school per kind en de sporten die het beste bij hem past. 
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4. Deelname en verloop buddiiweken 

In totaal hebben zich middels de digitale en schriftelijke inschrijfmogelijkheden 103 
kinderen ingeschreven voor de buddiiweken. In totaal konden tien basisscholen groep 5-
8  zich inschrijven voor de buddiiweken. Van de 103 kinderen hebben in totaal 38 
kinderen uit groep 6 van de Egelantier, van der Huchtschool Valeriaan en de Prof J. 
Waterinkschool zich voor de buddiiweken ingeschreven blijkt uit een mondelinge 
nabespreking in de klas.  
 
De kinderen kregen in de klas een inschrijfflyer uitgedeeld waar alle sporten waarvoor zij 
zich konden inschrijven op stond vermeld. Vervolgens konden zij zich op 
www.sportinsoest.nl daadwerkelijk inschrijven. De kinderen hadden twee weken de tijd 
zich digitaal in te schrijven, hierop reageerden in de eerste week 50 kinderen. Na deze 
eerste week werd duidelijk dat er in de wijk Smitsveen behoefte was aan schriftelijke 
inschrijving. Hierop werd geanticipeerd en kregen de kinderen een inschrijfflyer in de 
hand mee naar huis die ze ingevuld terug konden geven aan de leerkracht. Een geslaagde 
actie, aangezien zich vervolgens tientallen kinderen alsnog schriftelijk inschreven voor de 
buddiiweken. In bijlage 3 staat de schriftelijke inschrijfmogelijkheid afgebeeld. Voor de 
verenigingen bracht deze laatste stroom aan inschrijvingen extra werk met zich mee, 
waardoor men op het laatste moment bijvoorbeeld nog trainers moest regelen. In het 
vervolg is vermelding van een uiterlijke inschrijfdatum nuttig. 
 
Voor tennis, atletiek, skeeleren en basketbal kwamen de meeste aanmeldingen binnen. 
Bij tennis kwamen er van de 14 aanmeldingen hooguit 2 niet opdagen. Bij atletiek 
kwamen er van de 8 a 10 aanmeldingen 3 a 4 niet opdagen en in de tweede buddiiweek 
regende het, toen kwam niet 1 kind naar de training toe.  Bij skeeleren kwamen er van de 
10 aanmeldingen 3 kinderen niet naar de training en in de tweede buddiiweek kwamen 
van de 12 aanmeldingen 6 kinderen niet naar de basketbaltraining. Bij ongeveer de helft 
van de kinderen die zonder afzegging niet kwamen opdagen is navraag gedaan waarom 
zij niet kwamen. De grootste reden was dat zij het vergeten zijn of alsnog naar een andere 
buddii-sport gingen. Alle andere trainingen werden druk bezocht en de kinderen werden 
na afloop geïnformeerd over de mogelijkheden om bij de club te komen sporten.   
 
 
 
 
 

http://www.sportinsoest.nl/
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5. Resultaten scholen, trainers en CFV 

7 van de 9 verenigingen die meededen aan de buddiiweken hebben een digitale enquête 
ingevuld. Contactpersonen en trainers geven hierin positieve- en verbeterpunten aan. 2 
van de 3 basisscholen hebben mondeling aan gegeven wat ze goed vonden en wat beter 
kon. Daarnaast was combinatiefunctionaris Wendy de Bonte coördinator van het project. 
Haar ervaringen staan onderstaand ook beschreven. 
 
Goede punten 

 De informatiebrochure was volledig, duidelijk en bood voldoende informatie om 
te weten wat de trainers en scholen te wachten stond. 

 De coördinator was goed bereikbaar en gaf snel reactie op vragen/opmerkingen. 
Hierdoor kun je binnen de vereniging sneller zaken regelen.  

 De scholen vonden het fijn dat de coördinator het project op school kwam 
uitleggen en er meteen afspraken gemaakt konden worden. ‘dit gebeurt niet veel 
meer tegenwoordig, terwijl een gezicht erbij prettig werkt’. 

 De link ‘van sporttest naar de buddiiweken’  is geslaagd. 38 kinderen uit groep 6 
van de 3 sporttest scholen hebben zich ingeschreven voor de buddiiweken. Maar 
liefst 1/3e van de inschrijvingen kwam uit groep 6 van deze drie basisscholen.  

 De scholen vonden de informatieflyer prettig, er kwamen hierdoor weinig vragen 
vanuit ouders: werk werd uit handen genomen. 

 De scholen geven aan dat het project eens iets anders ‘dan anders’ was: leuk, 
leerzaam en verassend.  

 De buddii-flyers sprak de kinderen en ons aan, we werden enthousiast! 

 De verenigingen geven het enthousiasme van de kinderen tijdens de 
buddiiweken op een van schaal van 1 – 5 (1 = niet enthousiast, 5 = heel 
enthousiast) gemiddeld een 4.  

 De Toss heeft aan de buddiiweken 4 nieuwe leden overgehouden, de Duinkikkers 
2 of meer, TTV SHOT 1, SSV Eemland 2 en Red Stars 2 of meer.  

 Doordat verenigingsleden en buddii’s gemengd in groepjes trainden ontstond er 
een sportieve mix; leden hielpen de buddii’s met de oefeningen waardoor 
samenwerking centraal stond.  

 De Duinkikkers en Red Stars geven aan dat zij de naamsbekendheid van de 
vereniging alsmede de sport hebben kunnen vergroten. Daarbij levert het vaak 
nieuwe leden op. 

 Juist door de mengelmoes van wel en niet leden raakten buddii’s enthousiast, 
omdat zij het zelfde wilden bereiken als de leden. 

 Alle verenigingen willen volgend jaar meedoen mits hiervoor voldoende ruimte 
en capaciteit is.  
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Verbeterpunten 

 Voor een aantal verenigingen zorgde de schriftelijke inschrijving op het laatste 
moment voor problemen. Er moesten extra trainers geregeld worden om 
veiligheid te kunnen garanderen. 

 In het vervolg zouden drie verenigingen het prettig vinden wanneer er een 
einddatum aan inschrijving wordt vast gesteld. Twee verenigingen wilden juist de 
last minute kinderen ook de kans geven om nog te komen sporten. 

 AV Pijnenburg geeft aan dat 1 of 2 keer trainen te weinig is de buddii’s, zij zouden 
graag zien dat de kinderen meer trainingsmogelijkheden krijgen.  

 De Red Stars en SSV Eemland vinden het buddii-project weinig onderscheidend 
van Kies je Sport. De Red Stars zou voor de buddiiweken kiezen, omdat kinderen 
onder de reguliere trainingen mee kunnen doen.  

 TTV SHOT zet zijn vraagtekens bij de sporttesten vooraf gaande aan de 
buddiiweken. Zij kregen buddii’s die als advies tafeltennis hadden gekregen, maar 
totaal geen affiniteit of gevoel voor tafeltennis hadden. 

 De Prof J Waterinkschool geeft aan dat enkel digitale inschrijving niet volstaat in 
de wijk Smitsveen. Schriftelijk inschrijving is echt nodig, zo bleek later ook. 

 De Red Stars en de Duinkikkers zouden liever zien dat de buddiiweken aan het 
begin van het tweede seizoen georganiseerd worden, niet pas na een maand van 
het nieuwe speelseizoen.  

 De emailadressen van de kinderen die zich schriftelijk hadden ingeschreven 
waren vaak onjuist, waardoor buddii’s alvorens de training moeilijk bereikbaar 
waren.  
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5.  Aanbevelingen  
 Doorgaan met de buddiiweken! 
 In het vervolg dezelfde communicatielijnen aanhouden; wordt als prettig ervaren.  
 Uitstraling buddiiflyers, posters en logo aanhouden; herkenbaar voor ouders en 

kinderen.  
 Een uiterlijke inschrijfdatum vastleggen tot wanneer buddii’s zich kunnen 

inschrijven.  
 Vanaf het begin werken met zowel digitale als schriftelijke inschrijving eventueel 

per wijk bepaald.  
 Verenigingen en trainers actiever wijzen op inhoud informatiebrochure zodat 

doelstelling en actiepunten helder zijn. 
 De sporttesten onder de loep nemen, hier kritisch naar kijken, naar aanleiding van 

TTV SHOT zijn bevindingen. 
 Bij schriftelijke inschrijving leerkrachten erop wijzen emailadres en 

telefoonnummer van kinderen te controleren waardoor verenigingen hen goed 
kunnen bereiken.  

 Verenigingen aangeven dat Kies je Sport en de buddiiweken overeenkomen, niet 
hetzelfde zijn en elkaar mooi aanvullen.  

 Nagaan of de buddiiweken eerder na de zomervakantie kunnen plaats vinden 
rekening houdend met informatie-, en inschrijfperiode waardoor begin 
september misschien onhaalbaar is.  
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Bijlage 1 Afsprakenlijsten scholen Smitsveen  
 
School: 3e van der Hucht Valeriaan  
 
Afspraak Datum/Tijd/Locatie Tijdsbestek  
Leerkracht: Lijst met 
naam/leeftijd/geslacht/school van nieuwe 
groep 6 aan Wendy sturen 

Voor de zomervakantie, eind 
juni 

 

Wendy: Informatieflyer uitdelen en enquête 
afnemen bij kinderen groep 6 

Woensdagochtend 22 augustus 
om 09.30 uur 

10 minuten 

Leerkracht: Tussen 10.00 – 12.00 uur heeft 
Wendy beide sportzalen nodig dus andere 
lessen vallen ‘s ochtend uit. 

Donderdag 30 augustus 10.00 – 
12 uur, om 10 uur opbouwen. 

2 uur 

Wendy: Afnemen sporttest Donderdag  30 augustus 10.45 
– 12.00 uur in Sporthal 
Smitsveen 

Om 10.45 start 
de sporttest 

Wendy: Uitdelen sportrapport en 
aanmeldflyer buddiiweken in groep 5-8 

Donderdagochtend 6 
september om 09.30 uur 

15 minuten 

Leerkracht: Kinderen wijzen op 
mogelijkheid inschrijven buddiiweken in de 
klas 

Tussen 7 – 28 september Aandacht in les 
aan besteden 

 
3e van der Hucht regelt dat Wendy tussen 10.00 – 12.00 uur beide gymzalen tot haar 
beschikking heeft. Zij zorgen er tevens voor dat de leerkracht van groep 6 en alle 
kinderen op de hoogte zijn van de verzette gymlessen. 
 
School: De Egelantier 
 
Afspraak Datum/Tijd/Locatie Tijdsbestek  
Leerkracht: Lijst met 
naam/leeftijd/geslacht/school van nieuwe 
groep 6 aan Wendy sturen 

Voor de zomervakantie, eind 
juni 

 

Wendy: Informatieflyer uitdelen en enquête 
afnemen bij kinderen groep 6 

Woensdagochtend 22 augustus 
om 10.00 uur 

10 minuten 

Wendy: Afnemen sporttest Vrijdag 31 augustus 10.00 – 
11.15 uur in Sporthal Smitsveen 

Om 10.00 start 
de sporttest 

Wendy: Uitdelen sportrapport en 
aanmeldflyer buddiiweken in groep 5-8 

Donderdagochtend 6 
september om 08.45 uur 

15 minuten 

Leerkracht: Kinderen wijzen op 
mogelijkheid inschrijven buddiiweken in de 
klas 

Tussen 7 – 28 september Aandacht in les 
aan besteden 

 
De Egelantier zorgt ervoor dat de leerkracht van groep 6 en alle kinderen op de 
hoogte zijn van de verzette gymles. 
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School: Prof. J. Waterink 
 
Afspraak Datum/Tijd/Locatie Tijdsbestek  
Leerkracht: Lijst met 
naam/leeftijd/geslacht/school van nieuwe 
groep 6 aan Wendy sturen 

Voor de zomervakantie, eind 
juni 

 

Wendy: Informatieflyer uitdelen en enquête 
afnemen bij kinderen groep 6 

Woensdagochtend 22 augustus 
om 11.00 uur 

10 minuten 

Wendy: Opbouwen Sporttest attributen Vrijdag 31 augustus 08.00 uur 30 minuten 
Wendy: Afnemen sporttest Vrijdag 31 augustus 08.30 – 

10.00 uur in Sporthal Smitsveen 
Om 08.45 start 
de sporttest 

Wendy: Uitdelen sportrapport en 
aanmeldflyer buddiiweken in groep 5-8 

Donderdagochtend 6 
september om 10.00 uur 

15 minuten 

Leerkracht: Kinderen wijzen op 
mogelijkheid inschrijven buddiiweken in de 
klas 

Tussen 7 – 28 september Aandacht in les 
aan besteden 

 
De Waterink regelt verder dat Wendy vrijdagochtend 31 augustus tot 11.30 beide 
gymzalen tot haar beschikking heeft. Een oplossing voor groep 3,5 en 8 Waterink 
school in plaats van vrijdag 31 augustus: 
 
Groep 3 – maandag 27 augustus – 08.30 uur 
Groep 5 – maandag 27 augustus – 09.15 uur 
Groep 8 – vrijdag 31 augustus – 11.30 uur  
 
Deze verandering wordt door de Waterink gecommuniceerd en geregeld. Hierdoor is 
de gymzaal op vrijdagochtend 31 augustus tot 11.30 uur vrij voor de sporttesten.  
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Bijlage 2 Informatiebrochure buddiiweken  

Sport in Soest 
Informatiebrochure 

Sporttest en buddiiweken 
2012 
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1 Inleiding 
Basisscholen en sportverenigingen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de 
gezondheid van de kinderen, door ze te stimuleren om gezond te leven en om voldoende 
te sporten en bewegen. Gezonde voeding en een actieve levensstijl zorgen ervoor dat 
overgewicht terug wordt gedrongen.  
 
Met het project ‘Sporttest en buddiiweken’  hebben de basisscholen en sportverenigingen 
een uitstekende methode in handen om leerlingen enthousiast te maken voor sport en 
bewegen met in het bijzonder een sportadvies die bij hen past. Eind augustus neemt 
gemeente Soest in samenwerking met Sporttest een aantal sporttesten in groep 6 van 
drie basisscholen in de wijk Smitsveen af. Aan de hand van de uitslagen uit de sporttesten 
krijgt ieder kind een individueel sportadvies. Hierin wordt beschreven waarom een 
bepaalde sport het beste bij een kind past en waarin hij heel goed kan worden.  Daarop 
volgend vinden in de laatste twee weken van september de buddiiweken plaats. 
Sportverenigingen uit Soest zetten twee weken lang hun deuren open voor kinderen uit 
groep 5-8 van zeven basisscholen. Kinderen mogen samen met een ‘buddii’, een vriend of 
vriendin, mee trainen tijdens een reguliere trainingsavond. Als vervolg krijgen leerlingen 
de mogelijkheid geboden om middels een strippenkaart drie verdere reguliere trainingen  
bij de desbetreffende sportvereniging te volgen. Op die manier kunnen zij niet alleen 
kennismaken met de sport, maar ook met het verenigingsleven. 
 

2 Organisatie 
Het project is ontwikkeld door afgevaardigden van de gemeente Soest in samenwerking 
met de het Nationaal Bureau Sportstimulering en sportverenigingen die onder Sport in 
Soest (SIS) en Sportpark de Bosstraat (BIB) vallen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met 
zeven basisscholen in Soest te weten de Prof. J. Waterinkschool, de Egelantier, Derde van 
der Huchtschool, De Buut, De Bron, De Wegwijzer en Tweede van der Huchtschool.   De 
coördinatie ligt in handen van de combinatiefunctionaris van de gemeente Soest.   
 

3 Doel 
Het belangrijkste doel van het project Sporttest en buddiiweken is om de leerlingen van 
het basisonderwijs zoveel mogelijk te stimuleren tot structurele georganiseerde 
sportdeelname en dan met name de groep niet actieve kinderen. De leerlingen (en 
indirect de ouders) krijgen middels de sporttest inzicht in welke sport het beste bij hen 
past. Het Nationaal Bureau Sportstimulering geeft aan dat alle initiatieven worden ingezet 
met de gedachte: ‘Als je doet waar je goed in bent, zul je dit langer en actiever blijven 
doen’. Doel is door een kwalitatief hoogstaand en wetenschappelijk onderbouwd 
sportadvies te geven aan deelnemende kinderen uit de gemeente Soest, sport op lange 
termijn te stimuleren. Door een dergelijk sportadvies, kunnen kinderen een vele malen 
bewustere sportkeuze maken. Door een bewustere sportkeuze te maken zal er meer 
succesbeleving zijn, dit zorgt voor meer plezier in sport. Meer plezier in sport is essentieel 
in het blijvend actief beoefenen. Er word een link gelegd tussen de sporttest en de 
buddiiweken. Wanneer een kind uit groep 6 als advies ‘tafeltennissen’ krijgt, gaat hij 
tijdens de buddiiweken wellicht eerder een tafeltennistraining volgen als wanneer hij 
geen sportadvies vooraf zou krijgen.  
 
 
Door de buddiiweken worden mogelijkheden aangereikt om te sporten en bewegen, 
waardoor ze meer interesse krijgen in één of verschillende takken van sport. Uiteindelijk 
kunnen de kinderen zelf een bewustere keuze maken voor de sport die zij leuk vinden, 
hierdoor wordt de kans op continuïteit - ook na de 
basisschooltijd - groter en wordt een basis gelegd voor 



 
 

Evaluatieverslag 
Sporttest en buddiiweken 2012 

 
 
 
 

 

  

- 23 - 

  

een leven lang sporten. Voor de verenigingen is het aan de ene kant een 
ledenwervingsactie maar aan de andere kant ook een actie wat de betrokkenheid van 
onderlinge leden vergroot en de sportvereniging als actieve en toegankelijke vereniging 
op de kaart zet. Aan eind van de buddiiweken hebben de buddii’s op een laagdrempelige 
en plezierige wijze kennis kunnen maken met de tak van sport en de verenigingscultuur. 
De vereniging houdt aan het project een positief image op en heeft potentiële nieuwe 
leden op een plezierige manier kunnen benaderen. Uiteraard zorgt het project ook voor 
ontspanning, plezier en sociale contacten.  
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4 Werkwijze 
In het project Sporttest en buddiiweken maken kinderen van zes basisscholen tussen eind 
augustus en eind september 2012 kennis met één of verschillende takken van sport en 
met sportverenigingen. Sporttest en buddiiweken is onderverdeeld in twee onderdelen: 
 
Onderdeel  Doelgroep Periode  

1. Sporttest sporttest Groep 6: 3 scholen 
Smitsveen 

27 augustus  – 7 september  

2. Buddiiweken Groep 5-8: 6 scholen 
Smitsveen en Overhees 

7 – 28 september 

 
Onderdeel 1 
Onderdeel 1 is bedoeld voor groep 6 van de drie basisscholen in de wijk Smitsveen.  
Onder de kinderen van groep 6 word tijdens één reguliere gymles een sporttest 
afgenomen.  De sportzaal wordt een halfuur vooraf de gymles begint ingericht door Arjen 
Hop (NBS). Sport expert Arjen Hop meet vervolgens objectief de startsnelheid, het 
uithoudingsvermogen, de lenigheid en kracht per individu. De leerkrachten spelen hierbij 
een begeleidende en stimulerende rol.  
Aan de hand van deze gegevens wordt per individu een sportrapport samengesteld. In 
het sportrapport komt vooral naar voren waarom en welke sport bij het kind past. Het 
sportrapport wordt vervolgens samen met de aanmeldflyer voor de buddiiweken door de 
CFV aan de kinderen uitgedeeld.  
 
Periode  Activiteit – groep 6 
Juni – 10 augustus  Aanleveren gegevens groep 6 aan Wendy 
20 – 24 augustus Uitdelen informatieflyer sporttest  
27 – 31 augustus  Afnemen sporttest in gymles 
3 – 7 september Uitdelen sportrapport en aanmeldflyer 

buddiiweken 
7 – 16 september  Aanmelden buddiiweken 
17– 28 september  Buddiiweken 
 
Van de leerkrachten van groep 6 wordt tijdens de sporttest  een stimulerende en 
motiverende houding verwacht. Verder worden in overleg met de CFV, Wendy de Bonte, 
afspraken gemaakt over onder andere de locatie/tijdsbestek gymles en data’s voor 
verspreiding flyers in de les. Verder word van de leerkracht verwacht een lijst aan te 
leveren waarop de naam/het geslacht/de leeftijd en de school per kind beschreven staan. 
Deze lijst kan naar de CFV worden opgestuurd. 
 
De aanmelding voor de buddiiweken geschied middels een inschrijfsysteem op 
www.sportinsoest.nl en word door de CFV gecoördineerd.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sportinsoest.nl/
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Onderdeel 2 
Onderdeel 2 is bedoeld voor groep 5 – 8 van de zeven basisscholen in de wijken 
Smitsveen en Overhees. Tijdens de buddiiweken kunnen kinderen uit groep 5 – 8 zich 
middels een website inschrijven voor  het volgen van reguliere trainingen bij 
verschillende verenigingen. Op deze wijze leren ze een sport en de bijhorende vereniging 
kennen. Doordat de kinderen een zogenaamde buddii, een vriendje of vriendinnetje, mee 
mogen nemen word de drempel om naar een training te gaan lager. De buddiiweken is 
vergelijkbaar met het project ‘Kies je Sport’ waarbij kinderen in de periode maart/april 
gratis kennis mogen maken met sporten en de typische verenigingscultuur van 
verenigingen in Soest. 
 
Periode  Activiteit – groep 5-8 
3 – 7 september Uitdelen aanmeldflyer buddiiweken 
7 – 16 september  Aanmelden buddiiweken 
17– 28 september  Buddiiweken 
 
Van de leerkrachten van groep 5 – 8 wordt verwacht de aanmeldflyers van de 
buddiiweken uit te delen en de kinderen erop te wijzen zich aan te melden. De 
aanmelding voor de buddiiweken geschied middels een inschrijfsysteem op 
www.sportinsoest.nl en wordt door de CFV gecoördineerd.   
 

5 Aansluiting naar de sportvereniging 
Aansluitend mogen de leerlingen na de buddiiweken nog een aantal vervolgtrainingen 
bij de vereniging meedoen. Middels een strippenkaart mogen leerlingen nog drie maal 
gratis meedoen tijdens de reguliere training.  De strippenkaart wordt na een 
kennismaking les in de buddiiweken aan de kinderen met vriendjes uitgedeeld. Op deze 
manier hebben kinderen de tijd om te bepalen of de sport bij hen past en zij de 
vereniging leuk vinden.  
 

6 Rolverdeling 
De kracht van het project Sporttest en buddiiweken zit ‘m in de samenwerking tussen de 
school, de lokale sportverenigingen en de gemeente. De combinatiefunctionaris zorgt 
voor de algehele organisatie, ondersteunt sporttest en brengt het project met gepaard 
gaande afspraken onder de aandacht bij de scholen. Ook maakt de 
combinatiefunctionaris afspraken met de verenigingen, regelt het aanmeldtraject en 
brengt verenigingen op de hoogte van de inschrijvingen.  
 
De groeps- of vakleerkracht blijft altijd eindverantwoordelijk tijdens de Sporttest 
sporttest. Verder heeft de school als taak de leerlingen enthousiast te maken actief mee te 
doen tijdens de sporttest en zich in te schrijven voor de buddiiweken om ze vervolgens 
ook te stimuleren meer lessen bij een vereniging te volgen. De verenigingen zorgen 
ervoor dat de leerlingen tijdens de budiiweken extra aandacht en een goed beeld van de 
sport krijgen en bieden vervolgens verdere trainingen op de vereniging aan.  De 
gemeente zorgt er voor dat er een breed draagvlak wordt gecreëerd voor het project. 

http://www.sportinsoest.nl/
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7 Beoogd resultaat 
Aan het einde van het project Sporttest&buddiiweken hebben de leerlingen uit groep 6 
inzicht in welke sport het beste bij hen past en waar zij talentvol in kunnen worden. 
Verder hebben alle leerlingen van groep 5-8  op plezierige wijze kennis kunnen maken 
met één of diverse takken van sport tijdens de buddiiweken. De kinderen zullen nu 
bewuster voor een bepaalde sport kunnen kiezen, waardoor de kans groot is dat ze niet 
meer van sportclub wisselen. De sportverenigingen in de gemeente komen dankzij de 
buddiiweken in contact met een grote groep potentiële jeugdleden. Dat zorgt ervoor dat 
zij uitgroeien tot gezonde clubs, met een positief imago en een grote reikwijdte. De 
gemeente is op haar beurt weer gebaat bij gezonde sportclubs binnen haar 
gemeentegrenzen.  
 

8 Ten slotte 
Het project Sporttest&buddiiweken is nieuw en is ontstaan vanuit een samenwerking 
tussen gemeente Soest en het NBS. Uit onderzoek (Onderzoek Sportdeelname, Gemeente 
Soest 2007-2008) is gebleken dat in de wijken Smitsveen en Overhees relatief gezien de 
minste kinderen op een sportvereniging actief zijn. Vandaar de keuze in deze 
prioriteitswijken het project in te zetten. Het project zal na afloop worden geëvalueerd 

waarnaar gekeken wordt het project jaarlijks in te zetten.  
 
9 Contactgegevens 
Coördinator 
Combinatiefunctionaris Verenigingen Soest - SRO Sportontwikkeling 
Wendy de Bonte  
E-mail: wdbonte@sro.nl  
Telefoon: 06-50897490 
 
Afnemer sporttest 
Nationaal Bureau Sport Stimulering  
Arjen Hop  
E-mail: arjen.hop@sportivun.nl 
Telefoon: 035 30 30 035 
 
Sporttest en buddiiweken Smitsveen 
Basis school De Egelantier  
Mevr. Kemp-Thomassen 
E-mail: info@bredeschoolsoest.nl 
Telefoon: 035 6099270 
 
Basis school Prof. J. Waterink 
Dhr. De Swart/Judith (leerkracht groep 6) 
Email: judith@waterinkschool.nl/info@waterinkschool.nl 
Telefoon: 035 6017213 
 
Basis school Derde van der Hucht Valeriaan 
Dhr. Lusschen  
E-mail: info3e@vanderhucht.nl 
Telefoon: 035 6012145 
 
 
 

mailto:arjen.hop@sportivun.nl
mailto:judith@waterinkschool.nl/info@waterinkschool.nl
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Buddiiweken Overhees 
Basis school De Buut 
Mevr. Kemp-Thomassen/Marijke Verlaan 
E-mail: info@de-buut.nl/marijke.verlaan@de-buut.nl 
Telefoon: 035 6099270 
 
Basis school De Bron 
Mevr. Els Hordijk 
E-mail: info@debronsoest.nl 
Telefoon: 035 6021376 
 
Basis school Tweede van der Hucht  
Dhr. Mast 
E-mail: info2e@vanderhucht.nl 
Telefoon: 035  603 22 62 
 
Basis school De Wegwijzer 
Mevr.  Huurneman 
E-mail: wegwijzers@planet.nl 
Telefoon: 035 6020947 
 
Later bijgekomen: 
De Achtbaan 
Eerste van der Huchtschool 
Prins Willem Alexanderschool 
 
Sportverenigingen buddiiweken 
Atletiekvereniging Pijnenburg Henny Pot (hpot@xmsnet.nl) 
Voetbalvereniging SEC Bren Bijlard (b.bijlard@ziggo.nl)/Johan van den 

Brakel (johan.vandenbrakel@gmail.com) 
Tafeltennisvereniging TTV SHOT  René Rietveld (rene1987_@hotmail.com) 
Basketbalvereniging Red Stars Casper Molmans (casper.molmans@hotmail.com) 
Voetbalvereniging VVZ ’49  Pieter van den Broek ( pietervdbroek@xs4all.nl) 
Gymnastiekveren. Springbokken Peter Kuijpers (peter.kuipers@casema.nl) en Nikki 

van den Hoogenband (n.ikjeh@hotmail.com) 
Tennisvereniging De Toss   Piet Smeeing (info@tennisparkdetoss.nl) 
SSV Eemland     Marc Smits (marc.smits@kpnmail.nl) 
 
Later bijgekomen: 
S.Z.V de Duinkikkers   Caroline Bosch (zwemtc@duinkikkers.nl) 
Badmintonver. Selby   Cliff Edwards (06 103 29 419) 
 

mailto:wegwijzers@planet.nl
mailto:pietervdbroek@xs4all.nl
mailto:peter.kuipers@casema.nl
mailto:marc.smits@kpnmail.nl
mailto:zwemtc@duinkikkers.nl
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Bijlage 3 Schriftelijke inschrijving wijk Smitsveen 

SCHRIJF JE IN VOOR DE BUDDIIWEKEN! 

Schrijf je middels dit formulier in voor de gratis buddiiweken die tussen 17 en 28 september plaatsvinden. Een buddii is een vriend of 
vriendin waarmee je graag samen wilt sporten. Je mag je alleen, samen met een vriend(in) of met meerdere vrienden inschrijven.  
Kies in onderstaand schema (voor- en achterkant) één of meer sport(en) uit waar je tijdens een reguliere trainingsavond gratis wilt 
meetrainen. Onthoudt de ‘sportcode(s)’  in de linkerkolom en  vervolgens vul je op de achterkant van dit blad je gegevens en 
‘sportcode(s)’ in. Lever dit formulier in bij je juf of meester op school en je staat ingeschreven! Onthoudt zelf goed voor welke sport je 
je hebt ingeschreven, dan zien we je bij de buddiiweken! 
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Sportcode Sport Vereniging Datum Tijdstip Leeftijd 

1 Tennis Tennisvereniging De Toss, Bossstraat 102 Soest Wo 19 september 14.00 – 15.30 6-12 jaar 

2 Tennis  Tennisvereniging De Toss, Bossstraat 102 Soest Do 27 september 16.00 – 17.30 6-12 jaar 

3a Waterpolo SZV de Duinkikkers, Sportboulevard de Engh,  Dalweg 181  Do 20 september 18.00 – 18.45 T/m 11, zwemdiploma  

3b Waterpolo SZV de Duinkikkers, Sportboulevard de Engh,  Dalweg 181  Do 27 september 18.00 – 18.45 T/m 11, zwemdiploma  

4a Zwemmen SZV de Duinkikkers, Sportboulevard de Engh,  Dalweg 181  Di 18 september 18.00 – 18.45 T/m 11, zwemdiploma  

4b Zwemmen SZV de Duinkikkers, Sportboulevard de Engh,  Dalweg 181  Di 25 september  18.00 – 18.45  T/m 11, zwemdiploma  

5a Basketbal Red Stars, sporthal beukendal, beukenlaan 47 Soest Vr 21 september 16.00 – 17.00 T/m 10 jaar 

5b Basketbal Red Stars, sporthal beukendal, beukenlaan 47 Soest Vr 28 september 16.00 – 17.00 T/m 10 jaar 

6a Basketbal Red Stars, sporthal beukendal, beukenlaan 47 Soest Vr 21 september 17.00 – 18.00  T/m 12 jaar 

6b Basketbal Red Stars, sporthal beukendal, beukenlaan 47 Soest Vr 28 september 17.00 – 18.00  T/m 12 jaar 

7a Jazzdance De springbokken, paulus potterlaan 17 soest Wo 19 september 14.00 – 15.00 6-8 jaar 

7b Jazzdance De springbokken, paulus potterlaan 17 soest Wo 26 september 14.00 – 15.00 6-8 jaar 

8a Jazzdance De springbokken, paulus potterlaan 17 soest Wo 19 september 15.00 – 16.00  8-12 jaar 

8b Jazzdance De springbokken, paulus potterlaan 17 soest Wo 26 september 15.00 – 16.00  8-12 jaar 

9a Voetbal VV SEC, Bosstraat West Soest Wo 19 september 17.00 – 18.00 6-9 jaar 

9b Voetbal VV SEC, Bosstraat West Soest Wo 26 september 17.00 – 18.00 6-9 jaar 

10a Voetbal VV SEC, Bosstraat West Soest Do 20 september 18.30 – 19.30 10-12 jaar 

10b Voetbal VV SEC, Bosstraat West Soest Do 27 september 18.30 – 19.30 10-12 jaar 

11 Schaatsen en  
Skeeleren  

Schaats- en Skeelervereniging Eemland,  start vanaf 
clubgebouw AV Pijnenburg, Wieksloterweg O.Z. 10 SOEST 

Di 18 september 18.30 – 19.30 6-12 jaar 

12 skeelertraining Schaats- en Skeelervereniging Eemland, Carpoolplaats aan 
de Bisschopsweg BAARN 

Za 22 september  15.45 – 17.00 6-12 jaar 

13 Schaatsen en 
skeeleren  

Schaats- en Skeelervereniging Eemland, start vanaf 
clubgebouw AV Pijnenburg, Wieksloterweg O.Z. 10 SOEST 

Di 25 september 18.30 – 19.30 6-12 jaar 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inschrijfformulier  

Voornaam:  ………………………………………………………………… 

Achternaam:  ………………………………………………………………… 

Telefoonnummer: ………………………………………………………………… 

Emailadres:  ………………………………………………………………… 

Sportcode(s):   …………………………………………………………………, je mag je voor meerdere sporten inschrijven! 

Meer informatie? Bel of mail Wendy de Bonte op 06 508 974 90 of buddii@sro.nl 

 

14a Tafeltennis SHOT, sporthal Orlando, Di lassostraat 65 Soest Za 22 september 09.30 – 10.30 6-9 jaar 

14b Tafeltennis SHOT, sporthal Orlando, Di lassostraat 65 Soest Za 29 september  09.30 – 10.30  6-9 jaar 

15a Tafeltennis SHOT, sporthal Orlando, Di lassostraat 65 Soest Za 22 september 11.00 – 12.00 10-12 jaar 

15b Tafeltennis SHOT, sporthal Orlando, Di lassostraat 65 Soest Za 29 september 11.00 – 12.00 10-12 jaar 

16a Atletiek AV Pijnenburg, Wieksloterweg OZ 10 Soest Wo 19 september  17.45 – 19.00 Va 10 jaar 

16b Atletiek AV Pijnenburg, Wieksloterweg OZ 10 Soest Vrij 21 september 16.30 – 17.45 Va 10 jaar 

17a Atletiek AV Pijnenburg, Wieksloterweg OZ 10 Soest Vrij 28 september 16.30 – 17.45 Va 10 jaar 

17b Atletiek AV Pijnenburg, Wieksloterweg OZ 10 Soest Wo 19 september 17.00 – 18.15 Va 9 jaar 

18a Atletiek AV Pijnenburg, Wieksloterweg OZ 10 Soest Vrij 21 september 16.30 – 17.45 Va 9 jaar 

18b Atletiek AV Pijnenburg, Wieksloterweg OZ 10 Soest Vrij 28 september 16.30 – 17.45  Va 9 jaar 

19a Badminton badmintonvereniging Selby, willaertstraat 49, Sporthal IDEA Soest Wo 19 september 15.00 – 16.00 Va 7 jaar 

19b Badminton badmintonvereniging Selby, willaertstraat 49, Sporthal IDEA Soest Wo 26 september 15.00 – 16.00  Va 7 jaar 


