
 

SCHOOLKORFBALTOERNOOI , JIJ DOET TOCH OOK MEE? 

Op 4 april vindt weer het jaarlijkse “INTERSPORT – schoolkorfbaltoernooi plaats bij SDO. 

Elk jaar strijden vele teams om het beste schoolkorfbalteam van Veldhoven te worden. Wil 
jij dit jaar ook proberen om samen met je klasgenootjes schoolkorfbalkampioen van 
Veldhoven te worden, geef je dan nu op voor het “INTERSPORT – schoolkorfbaltoernooi. 
Het toernooi zal plaatsvinden op het SDO-veld aan de Rapportstraat in Veldhoven. Het 
toernooi zal om 12:00 beginnen en zal rond 17:00 uur afgelopen zijn. Om 18:30 uur is er 
een spetterende afsluitende disco voor alle kinderen die mee hebben gedaan met het 
schoolkorfbaltoernooi. Het schoolkorfbaltoernooi is voor alle kinderen vanaf groep 1 tot en 
met groep 8.  
 
Voor de kinderen van groep 1 en 2: 

Alle kinderen uit groep 1 en 2 worden van harte uitgenodigd om tijdens deze dag allerlei 
leuke sportieve spellen te komen doen. Er worden nog geen korfbalwedstrijden gespeeld, 
maar er worden tikspelletjes gedaan, estafettes gelopen, er is aandacht voor 
balvaardigheid, we duikelen, rollen, springen, en gaan natuurlijk mikken op korven zoals 
we dat bij het korfballen doen. Het begint om 13:00 uur en zal tot ongeveer 14:30 uur 
duren.  

Kinderen uit groep 1 en 2 kunnen zich opgeven 
door middel van deze link: 
Opgeven kan tot uiterlijk 21 februari! 
 
 
Voor de kinderen van groep 3 en 8: 

De kinderen uit groep 3 t/m 8 gaan in toernooivorm het echte korfbal spelen. Van alle 
kinderen van de Dick Bruna die zich opgeven worden teams gevormd. De teams uit groep 
3,4 en 5 zullen bestaan uit minimaal 4 kinderen, en de teams uit groep 6,7 en 8 minimaal 8 
kinderen. Als je mee wil doen met het toernooi mag je om alvast te oefenen vooraf aan 
het toernooi 2x komen trainen. De trainingen zijn op zaterdag 28 maart van 10:30 uur tot 
12:00 uur, en op woensdag 1 april van 18:00 uur tot 19:00 uur. Je hoeft je voor deze 
trainingen niet apart op te geven. 

Kinderen uit groep 3 t/m 8 kunnen zich opgeven 
voor het toernooi via deze link:  

Opgeven kan tot uiterlijk 21 februari!
 

https://docs.google.com/forms/d/1HPp_N8ZdZUIa2ygyeqYSCTm52p33rahbSyZ_jpnlv8E/edit?usp=forms_home&ths=true
https://docs.google.com/forms/d/1dsU29zk-j_YkquN7gi6ahQA7kgMNlMEoLH_U3H-qFew/edit

