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Voorwoord 
Mei 2019 

Voor het eerste Sport en Spel moeten we alweer 44 jaar terug in de tijd. In dat jaar organiseerde een 
groep mensen voor de eerste keer Sport en Spel bij de sportvereniging KDO. 44 jaar terug in de tijd, 
als je het heel snel zegt dan lijkt het niks. Maar in al die tijd zijn er om ons heen heel veel dingen 
veranderd. Neem als voorbeeld het world wide web, een wereld zonder kunnen we ons helemaal 
niet meer voorstellen.  

Tegenwoordig maakt bijna iedereen gebruik van dit web. 
Het is niet meer weg te denken uit ons dagelijkse leven. 
Ook Sport en Spel gaat natuurlijk mee met deze 
veranderingen. Je kunt ons tegenwoordig vinden op 
Facebook, Instagram, Twitter en we hebben een website. 
Het thema van dit jaar staat ook in verband met het 
internet: 

Sport en Spel gaat online! 

Je zult tentnamen tegenkomen als Instagrammers, Ipads, Fortnite spelers en waarschijnlijk komen 
we ook Johan Stange tegen met zijn @penstaartje! Vele battles zullen online tijdens Sport en Spel 
worden uitgevochten.  

Op vrijdagmiddag 31 mei om 17.00 uur zal het Sport en Spelweekend traditiegetrouw worden 
geopend met het openingsspel. Let the games begin! Leiders en leidsters zullen de strijd aangaan en 
gaan bepalen welke groep zich winnaar mag noemen. Na het openingsspel nemen we afscheid van 
de ouders en versterken we de inwendige mens met de pannenkoeken van de eetgroep. Na het eten 
gaan we vrijspelen en is er ’s avonds weer een disco en voor de allerkleinsten een bingo met leuke 
prijsjes. Daarna gaan jullie lekker slapen zodat jullie goed uitgerust zijn voor zaterdag.  
We staan vroeg op om ons klaar te maken voor de tocht door het dorp naar Poldersport. Ook dit jaar 
hebben Albert en Astrid Blommestijn tijd ingepland om de kinderen te laten genieten van de 
geweldige onderdelen waarbij een nat pak waarschijnlijk niet uitblijft! Na een heerlijke douche wordt 
het tijd voor het spelprogramma bij KDO.  
De ouders zijn deze middag van harte 
uitgenodigd om te komen kijken naar hun 
kinderen.  

Nadat het spelprogramma is geëindigd zullen de 
ouders weer naar huis gaan en de kinderen gaan 
genieten van een lekker hapje. ’s Avonds is het 
dan tijd voor het avondprogramma. Even 
verderop in het boekje lees je wat ze voor jullie in 
petto hebben. Na het avondprogramma is het 
tijd om moe en voldaan te gaan slapen. 
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Zo ben je uitgerust voor alweer de laatste dag van het weekend. We gaan nog even alles uit de kast 
halen om tijdens de diverse “games” zo hoog mogelijk te scoren. Ook hier zijn de ouders weer van 
harte welkom. Zo rond 16.30 uur zal het weekend er weer op zitten en gaan we nog één keer 
helemaal los tijdens de sluitingsceremonie om daarna totaal uitgeput huiswaarts te gaan.  

We wensen jullie een heel fijn weekend toe. Dat er veel gelachen mag worden en goed mag worden 
samengewerkt en dat we mogen rekenen op prachtig weer. Bedenk ook tijdens dit weekend dat 
meedoen belangrijker is dan winnen, zowel online als offline! 

De kampstaf 

Kampstaf 

Paul ten Brink 
Frans van Doorn 
Femke de Jong 
Peter Mayenburg 
Eva Onderwater 
Jesper Oudshoorn 
Arjan Plasmeijer 
Johan Stange 

Bereikbaarheid 
Gedurende het weekend is de kampstaf voor noodgevallen dag en nacht bereikbaar op 
telefoonnummer 06-53801685 of 06-40467306. Voor het beantwoorden van vragen voorafgaand aan 
het weekend is Johan Stange ’s avonds telefonisch bereikbaar, 06-53801685. 
 

Volg jij ons al?  

Sport en Spel heeft ook een eigen Facebook account (sportenspel.dekwakel), Instagramaccount 
(sportenspeldekwakel) en een website (www.sportenspeldekwakel.nl). Hierop vind je nieuws over en 
foto’s van ons Sport en Spelweekend. Dus waar wacht je nog op?! Like en deel onze pagina’s!   
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Vrienden van Sport en Spel 
De kampstaf probeert elk jaar het inschrijfgeld zo laag mogelijk te houden. Dit lukt ons niet zonder de 
Vrienden van Sport en Spel, die elk jaar iets sponsoren of een bedrag doneren.  

Ook kunnen we door de steun van de ‘Vrienden van Sport en Spel’ het weekend éxtra leuk maken 
door bijvoorbeeld de huur van een luchtkussen en spellen voor het avondprogramma. De kampstaf 
staat open voor ideeën van de Vrienden over de bestemming van hun financiële bijdrage.  

Ook Vriend van Sport en Spel worden? Meld u dan aan via kampstaf@sportenspeldekwakel.nl. 

 

Sportvereniging KDO   Poldersport   Feestcomité De Kwakel 

AH Jos van den Berg  A&M producties   Bakkerij Westerbos  

H. van Doorn Standbouw   Jafrem Verhuur   Jac. Oosterveer assurantiën 

Kooijman BV   Kwaliteitsslagerij Eijk en Veld   Milieuverzorging Spelt b.v.  

Paraat Brandblussers   Péterra massagepraktijk   Pingwing.nl  

Walraven b.v.   Cafetaria ’t Trefpunt  Veilingcomité De Kwakel  

PCI   Initiatievenfonds Gemeente 
Uithoorn  Drubbel Timmerwerken 

Spackspuitbedrijf Koppers  Installatiebedrijf J. Groen  Hoveniersbedrijf Bob de Jong 

Michel van Doorn 
Kraanbedieningservice  Kwekerij Amstelkant  Brockhoff Hoveniersbedrijf 

Kwekerij De Noordpoel  Gebr. van Zanten  FranService Klussenbedrijf 

Molenaar & Van Groenigen  Theijssen & De Jong Hoveniers  FRED. makelaardij o.g. 

Beagley Copperman 
Tradinghouse  Lek Bloemenservice  Carlos Design 
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Programma  
Vrijdag 31 mei 
17.00 uur   Opening 
17.15 - 18.00 uur Openingsspel 
18.15 - 18.45 uur Eten 
19.00 - 20.00 uur Groepsspel 
20.30 uur   Discotheek 

Zaterdag 1 juni 
7.30 uur  Opstaan voor Poldersport 
8.00 uur   Ontbijt 
8.30 uur  Poldersporten 
11.30 - 12.15 uur Terugkomst groepen 
12.45 - 13.15 uur Eten 
13.45 - 16.25 uur SPORT EN SPEL 
17.30 - 19.30 uur Eten 
19.30 uur  Avondprogramma 

Zondag 2 juni 
8.00 uur  Opstaan en ontbijt 
9.30 - 10.50 uur SPORT EN SPEL 
10.50 - 11.05 uur   Korte Pauze 
11.05 - 12.25 uur   SPORT EN SPEL 
12.30 - 13.15 uur   Eten 
13.30 - 16.10 uur   SPORT EN SPEL 
16.45 uur   Sluiting 

Opening en sluiting 
De kinderen worden op het KDO-terrein verwacht op: 
Vrijdagmiddag 31 mei tussen 16.00 uur en 16.30 uur. Tot 16.00 uur zijn alle vrijwilligers bezig met de 
voorbereidingen en is het KDO-terrein gesloten voor kinderen en ouders!  
 
Ouders, verzorgers, familie en andere belangstellenden zijn op 
vrijdag welkom om na de opening om 17.00 uur ook het 
openingsspel bij te wonen. Dit duurt tot ongeveer 18.00 uur, 
waarna alle bezoekers worden verzocht het terrein te verlaten. 

De sluiting van het weekend is op:  
Zondagmiddag 2 juni om 16.45 uur.  
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Bezoek 
Uiteraard kunnen ouders, familieleden, vrienden en belangstellenden het KDO-terrein bezoeken om 
naar de activiteiten te komen kijken.  
 
Hiervoor is gelegenheid op: 

• ZATERDAG 1 juni van 13.45 tot 16.25 uur; 
• ZONDAG 2 juni van 9.30 tot 12.25 uur en van 13.30 uur tot en met de sluiting. 

Vrijdagavond, zaterdagochtend en zaterdagavond is het terrein voor publiek gesloten. 
 
U wordt dringend verzocht tijdens uw bezoek buiten het tentenkamp te blijven! Na de opening van 
het weekend is het tentenkamp het terrein voor de kinderen en de tentleiding. Dit wordt namelijk als 
zeer storend ervaren door tentleiding en kinderen. Het is dus ook niet de bedoeling dat u tussentijds 
spullen ophaalt op het tentenkamp, als daar geen bijzondere reden voor is. 
Op zondag bent u na de sluiting welkom op het tentenkamp om uw kind en de spullen op te halen. 
Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking! 
 

Kantine 
De kantine is dit weekend gesloten, met uitzondering van zondag. Tussen 16.00 en 18.00 uur zijn 
bezoekers welkom. Daarna wordt iedereen, behalve de leiders en leidsters, verzocht de kantine te 
verlaten. De vrijwilligers kunnen het weekend dan in besloten kring afsluiten.  

Roken 
Op aanwijzing van de brandweer mag er niet gerookt worden op en rondom het tentenkamp. Dat is 
overigens niet alleen belangrijk vanwege brandpreventie, maar natuurlijk ook prettig voor de 
gezondheid van de deelnemende kinderen. Alle vrijwilligers roken tijdens Sport en Spel daarom op 
de daarvoor ingerichte rookplek, in de dug out naast de tribune op het hoofdveld. Wij verzoeken ook 
rokende ouders en andere bezoekers van deze plek gebruik te maken.  
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Regels 
Houd alles netjes en schoon 
Tijdens het weekend kun je gebruik maken van de toiletten, douches en kleedkamers op het KDO-
terrein. Houd deze netjes en schoon! Er zijn trekkers aanwezig in de douches om de 
kleedkamer/douches schoon te maken. 
Zorg er ook voor dat de groepstent, waar je met je hele groep drie dagen in leeft en slaapt, leefbaar 
blijft. Dit geldt ook voor de kantine, de sportzaal en andere tenten. Papier en ander afval kun je in de 
vuilnisbakken werpen. Deze staan verspreid over het hele terrein.  
 

Blijf bij je groep 
Probeer tijdens het weekend bij alle activiteiten als groep bij elkaar te blijven. Dit is prettig voor de 
leiding, maar ook voor de andere kinderen. 

Geen stretcher of tweepersoonsluchtbed 
Het is niet toegestaan om op een stretchbed (stretcher) te slapen. In de tent neemt dit namelijk 
teveel ruimte in. Bovendien is een stretcher kouder om op te liggen, omdat de wind van zowel de 
boven- als de onderkant komt. Ook tweepersoonsluchtbedden zijn niet toegestaan, omdat ze teveel 
ruimte innemen, tenzij er met twee personen op geslapen wordt natuurlijk! 
Alleen in overleg met en na toestemming van de tentleiding kan een uitzondering worden gemaakt. 

Geen energiedrankjes/energiesnoepjes 
Er mag/mogen beslist geen Red Bull, Dextro Energy of andere cafeïnehoudende dranken/snoepjes 
worden meegenomen. Als dit toch wordt geconstateerd, dan wordt er contact opgenomen met je 
ouders en zal je het Sport en Spelweekend direct moeten verlaten. Er wordt dus op gecontroleerd! 

Alleen in je eigen tent 
Het komt de laatste jaren regelmatig voor dat kinderen tenten van andere groepen overhoop halen. 
Dat kan en mag echt niet meer gebeuren, want kinderen raken daardoor spullen kwijt en er gaan ook 
spullen kapot. Je mag dus alleen nog in je eigen tent komen en als je in een andere tent komt, dan 
alleen in het bijzijn van een van de leiders of leidsters. Als we constateren dat het toch gebeurt, dan 
nemen we contact op met je ouders en zal je het Sport en Spelweekend direct moeten verlaten. 

Laat gastoeters en partypoppers thuis 
Sport en Spel is één groot feest, wat we op heel veel manieren met elkaar vieren. Helaas niet (meer) 
met partypoppers (confetti) en gastoeters. De confetti geeft rommel die na het weekend niet 
gemakkelijk is op te ruimen. De gastoeters geven overlast door de herrie. Ze zijn daarom niet 
toegestaan tijdens Sport en Spel. Laat ze lekker thuis en bewaar ze voor een ander feestje! 
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Wat neem je mee? 
1. Slaapzak (en een extra deken tegen de kou) 
2. Matras of luchtbed (geen stretcher) 
3. Bord, lepel, vork, mes en een stevige mok (zet je naam 
erop!) 
4. Handdoeken, zeep, tandenborstel, enzovoorts 
5. Warme trui 
6. Extra ondergoed 
7. Warme nachtkleding 
8. Regenkleding 
9. Sportkleding 
10. Goed humeur 
11. Je disco-outfit! 
12. Extra kleding en een handdoek i.v.m. Poldersport 
13. Rugzak + vuilniszak voor natte spullen Poldersport 
14. Sportschoenen voor in de zaal (deze worden vrijdag al ingenomen zodat ze niet vies worden) 

 
Avondprogramma 
Ook dit jaar heeft de avondgroep weer hun best gedaan om een leuk en gevarieerd programma voor 
te bereiden. Op de vrijdagavond beginnen we weer met een spetterende disco. Trek dus je 
allermooiste kleren aan, de haren in model, bling bling om, het mag allemaal. Je bent dan klaar om 
lekker te dansen op de beats die uit de boxen zullen knallen van discotheek Ping Wing.  
Mocht je moe geworden zijn van alle danspasjes dan kun je in de kantine even bijkomen door aan te 
schuiven aan een tafel waar diverse spelen op staan. Een greep uit deze spelen: 30 seconds, Twister, 
Jenga en Toren van Pisa. 
Ook aan de jongste deelnemers is gedacht. Deze kunnen deelnemen aan de “online-bingo” waarmee 
weer leuke prijsjes te verdienen zijn. De bingo zal onder leiding zijn van de Kwakelse Quizmaster Jim 
Voorn.  
 
Zaterdagavond, als iedereen de vermoeidheid na een nacht (bijna) niet slapen en een dag intensief 
sporten begint te voelen, hebben we voor jullie een uitdagend en spannend programma 
samengesteld. Zo hopen we dat jullie alert blijven en blijven meedoen tot het einde.  
De avond zal worden verdeeld in drie blokken. De blokken zullen allemaal in het teken staan van 
“online games”. Als je verstand hebt van bitcoins heb je een voordeel, ook behendigheid is nodig en 
ook jullie algemene kennis komt heel goed van pas. Meer verklappen we er niet over.  
Voor de oudste groepen hebben we ook dit jaar weer een nachtspel. Hij zal anders van opzet zijn dan 
voorgaande jaren. Dat het spannend blijft dat is vanzelfsprekend! Wij als avondgroep hebben 
namelijk een plekje in De Kwakel ontdekt wat mogelijk zeer waardevol is. Aan jullie de taak om alle 
informatie die op deze plek ligt naar de kampstaf te brengen. Maar kijk wel goed uit want er liggen 
boeven op de loer om jullie alle informatie te ontfutselen! 
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Eten 
Over eten en drinken hoeft niemand zich druk te maken. Dat wordt door de dames van de eetgroep 
geregeld. Er is meer dan genoeg voor iedereen! Je hoeft dus ook geen geld mee te nemen. Het hele 
weekend wordt er geen snoep verkocht bij KDO. 
 
Tijdens ontbijt, lunch en avondeten zit iedereen gezellig bij elkaar in de grote (eet)tent. Op 
vrijdagavond eten we pannenkoeken. Op zaterdagavond eten we natuurlijk weer patat met ???? Dit 
kan natuurlijk niet voor iedereen tegelijk gebakken worden. Daarom zullen de groepen worden 
opgeroepen als zij aan de beurt zijn. Luister daarom goed, zodat iedereen snel en op zijn of haar 
beurt aan de maaltijd kan beginnen. 
Zondagavond na de sluiting eet je weer thuis.  

Heb je een allergie of eet je sommige dingen niet in verband met je geloofsovertuiging? Dan houdt 
de eetgroep graag rekening met je. Als het goed is hebben je ouders al contact opgenomen met de 
eetgroep, om dit te bespreken. Hebben ze dat nog niet gedaan, laat ze dan zo snel mogelijk mailen 
naar eetgroep@sportenspeldekwakel.nl. 

 

  

Regenprogramma 
Bij het Sport en Spelweekend denkt iedereen aan zon en mooi weer. Gelukkig hebben we het 
meestal goed getroffen. Het was wel eens bewolkt en er viel wel eens een klein buitje, maar gelukkig 
kon alles gewoon door blijven gaan. 

Toch houden we er als kampstaf altijd rekening mee dat het weer ook wel eens tegen kan zitten. Als 
het langer dan een half uur regent en er geen zicht is op opklaringen, schakelen we over op het 
regenprogramma. Hier hebben we een apart schema voor en dan zullen de activiteiten worden 
ondergebracht in de grote tent, de kantine, de kleine en de grote sporthal.  
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Plezier 
Ook dit jaar vieren we Sport en Spel met veel gezellige spellen en activiteiten. We kennen allemaal 
Sport en Spel, hoe gezellig het is en hoe vrolijk iedereen is. Maar als je met zoveel mensen bij elkaar 
bent, zijn er natuurlijk wel enkele regels nodig om het weekend goed te laten verlopen. De regels 
vind je ook in dit boekje. 
 
We gaan ervanuit dat het net zoals andere jaren weer hartstikke gezellig zal zijn en iedereen rekening 
met elkaar houdt, ook als het een keertje tegen valt. Bijvoorbeeld als je moet wachten bij een 
spelletje, het eten of bij de toiletten, moet je bedenken dat je met heel veel mensen bent.  
Zelfs de weergoden zijn meestal goed gestemd met Sport en Spel. 
 
Dan kan er eigenlijk niets fout gaan en vieren we een oergezellig Sport en Spel! Veel plezier! 

Medicatie 
Tijdens het Sport en Spelweekend willen wij graag de eventuele zorg rondom uw kind zo goed 
mogelijk inzichtelijk hebben. Daarom vragen wij bij gebruik van medicatie dit vooraf te melden bij de 
Kampstaf via zorg@sportenspeldekwakel.nl. Daarin graag de volgende zaken aangeven: naam en 
sport- en spelgroep van uw kind, naam medicijn(en), dag van inname (vrijdag, zaterdag, zondag), 
tijdstip (ochtend, middag, avond; voor/tijdens/na het eten) en de hoeveelheid. Mocht uw kind 
protocollen hebben met betrekking tot bijvoorbeeld diabetes of epilepsie, stuur dan een kopie 
hiervan mee.  
Op vrijdagmiddag geeft u de medicijnen af bij de tent van de Kampstaf. Zij zullen er op letten dat de 
medicijnen goed bewaard worden en dat uw kind zijn/haar medicijnen op tijd inneemt.  
  

Bereikbaarheid 
Voorgaande jaren hebben wij gemerkt dat kinderen soms 
te kennen gaven om naar huis te willen of ouders te willen 
bellen. Soms was het dan helaas onmogelijk om deze 
ouders te bereiken aan de hand van het telefoonnummer 
dat bij inschrijving was doorgegeven. 

Indien u tijdens het weekend een langere periode 
onbereikbaar bent, wilt u dan een briefje met 
telefoonnummer en adres van uw bestemming in een 
gesloten envelop doen? Wilt u op deze envelop uw naam, 
het groepsnummer (van Sport en Spel!) en adres 
vermelden, zodat we alleen in noodgevallen deze envelop 
open hoeven te maken? 

Deze gesloten envelop kunt u op vrijdag in de kampstaftent 
inleveren. 
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Kleding 
Ieder jaar liggen er in de tassenrekken bij KDO weer een grote stapel kledingstukken en andere zaken 
die verloren of vergeten zijn. Om de kleding sneller bij de eigenaren terug te kunnen bezorgen 
verzoeken wij ouders om NAMEN IN DE KLEDING TE MAKEN. 
 
De gevonden voorwerpen zijn op maandagavond 3 juni van 19.00 tot 
20.00 uur te bekijken in de tassenrekken bij KDO. 

N.B.  Sport en Spel is niet aansprakelijk voor het verlies van kleding of 
schade aan kleding! 

 

Parkeren 

Zoals gebruikelijk mogen er gedurende het gehele weekend geen auto's op het KDO-terrein worden 
geparkeerd. 
Dit geldt voor medewerkers, bezoekers en ook voor de ouders, die hun kinderen met de auto komen 
brengen en halen. Tevens is het pad langs de Vuurlijn, het zogenaamde Hanenpad, tijdens het 
weekend gesloten voor het verkeer. 

We moeten deze maatregel wel treffen, omdat de ervaring ons heeft geleerd dat het gras langs het 
hoofdveld en elders op het terrein helemaal wordt weggereden en er grote problemen ontstaan als 
iemand die vooraan staat, plotseling weg wil. Een nog belangrijker argument is het feit dat 
bijvoorbeeld een ambulance in geval van nood niet op het terrein kan komen. Gelukkig is dit nog 
nooit voorgekomen, maar we moeten er wel op voorbereid zijn. 
U kunt uw auto parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplaats aan de Vuurlijn (of in de Kuil). Het 
is iets verder lopen, maar we vertrouwen erop dat u begrip heeft voor ons standpunt. 

 

 

  



12 
 

Groepsindeling 2019 
Groep 1 
meisjes groep 8b 
Modebloggers 

Groep 2 
meisjes groep 8a 
Instagrammers 

1. Samara Appel 
2. Dani ter Beek 
3. Natalia Boruc 
4. Maartje Brozius 
5. Anne van Kessel 
6. Dyani van Kessel 
7. Ellis  Kouwenhoven 
8. Natasha van der Kuijl 
9. Jill Langelaan 
10. Noa Maarse 
11. Dewi Mayenburg 
12. Lisa  Meijer 
13. Sara Pouw 
14. Hailey Schoonevelt-Buchner 
15. Maud van Slageren 
16. Lynn in 't Veld 
17. Evi Versluis 
18. Lika Voorn 
19. Robin Weijers 

 

1. Ruïsa Baars 
2. Noor den Haan 
3. Nina Koning 
4. Katie Kouwenhoven 
5. Suus Kuiper 
6. Jules Meiling 
7. Marin Nijholt 
8. Vlinder Ouderling 
9. Chrissy van der Put 
10. Femke van Roij 
11. Lexie Romme 
12. Nienke van Scheppingen 
13. Enola Snabel 
14. Tamar Venekamp 
15. Floor van Weerdenburg 

Leiding groep 1: 
Jamilla Oussoren                         
Aranka Oussoren 
Kim Voorn                             

Leiding groep 2: 
Daniëlle Vermeij              
Claudia de Vries 
Saskia Westerbos 

 

Groep 3 
jongens groep 8a + 8b 
Fortnitespelers 

Groep 4 
jongens groep 7a + 7b 
Stuk TV’s 

1. Lex van den Belt 
2. Daan Blits 
3. Jan Burggraaf 
4. Finn Doeswijk 
5. Jop den Haan 
6. Milo van der Hoorn 
7. Roy  van der Knaap 
8. Mika Labordes 
9. Noah van Leeuwen 
10. Mohammed El Mahjari 
11. Pol Plasmeijer 
12. Demian Ruhe 
13. Koen Schuurman 
14. Julian Slinger 
15. Stefan Slinger 
16. Luca Snoek 
17. Thijs van der Terp 
18. Ruben Voorhorst 

1. Matheus van den Aardweg 
2. Thomas Adriaansen 
3. Sem Amelink 
4. Gijs  Ammerlaan 
5. Jibbe Bloos 
6. Jimmy Celie 
7. Gijs van Dijk 
8. Stan Hogerwerf 
9. Roy  van der Hoorn 
10. Jelle van Huizen 
11. Dani Jansen 
12. Aaron van der Knaap 
13. Luuk van Oostwaard 
14. Semih Özel 
15. Thijs van Rijn 
16. Boaz Romme 
17. Stijn Smit 
18. Jack Theijssen 
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19. Nees Wahlen 
20. Jorg Wilms 
21. Boaz van Zaanen 

19. Dean Ultee 
20. Milan Voorn 
21. Tim  Weijers 
22. Daan Wesselingh 

 
Leiding groep 3: 
Tim ten Brink 
Micha Ruhe 
Mats Schalkwijk 
Mika van der Weijden 
Dion Wezenberg 

Leiding groep 4: 
Jim Klijn  
Mathijs van Rijn 
Jesse Stange 
Raynor van der Weijden 
Marijn Zethof 

 

Groep 5 
meisjes groep 7a + 7b 
Whats appers 

Groep 6 
meisjes groep 6a + 6b 
Snapchatters 

1. Emie van Aurich 
2. Vera Bijlsma 
3. Bobbie Blesgraaf 
4. Diore Heijsteeg 
5. Noa Hoogerland 
6. June van Kessel 
7. Lynn van Kessel 
8. Senna van Kessel 
9. Tessel Kuijper 
10. Iris van der Laan 
11. Juno Lambrechts 
12. Rinske Lek 
13. Iris van der Meer 
14. Lynn van der Neut 
15. Noa van Rekum 
16. Aukje van Rijn 
17. Loebna Snabel 
18. Natacha Solovjevas 
19. Eva  Voorn 
20. Lotte Voorn 
21. Robine de Vries 

1. Sophie Adriaansen 
2. Malak Bouhdir 
3. Lieke Brouwer 
4. Carmen Compier 
5. Julia Ebbe 
6. Fleur Hofmeister 
7. Dana Hogenboom 
8. Naomi van Kessel 
9. Ava  Khalesi 
10. Yoëll van der Knaap 
11. Fiene Lek 
12. Shani Musa 
13. Anouk van Olphen 
14. Liesje Ouderling 
15. Jasmine Schaefers 
16. Steffi Schaefers 
17. Liselotte Staats 
18. Cato Stokman 
19. Evi Verlaan 
20. Marèn de Vries 
21. Esmee de Vries 
22. Nika van der Zande 
23. Kyra van Zanten 

 
Leiding groep 5: 
Eva van Leeuwen 
Stacey Smits 
Michelle Versluis 
Lynn van Wees 

Leiding groep 6: 
Kim van Doorn 
Kim van den Hoek 
Susan van den Toorn 
Demi Voorn 
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Groep 7 
jongens groep 6a + 6b 
Fifa spelers 

Groep 8 
jongens groep 5 
YouTubers 

1. Coen Burggraaf 
2. Cas Burggraaf 
3. Rens Cornelissen 
4. Coen van Diemen 
5. Ahmed El Mahjari 
6. Daniel Freije 
7. Joep den Haan 
8. Maes Kandelaar 
9. Santi van Kessel 
10. Krijn Kuipers 
11. Eno  Plasmeijer 
12. Rutger Pos  
13. Guus Pouw 
14. Levi Redegeld 
15. Jelle van Roij 
16. Noud Schalkwijk 
17. Jesper Veen 
18. Renzo van der Veen 
19. Mads van Veenendaal 
20. Owen Verburg 
21. Per de Vries 
22. Tygo Winter 
23. Seerwan Yousif 

1. Dex  Doeswijk 
2. Luc Fokker 
3. Morris Heij 
4. Jaylen van der Hoort 
5. Siep van Kessel 
6. Diego de Koning 
7. Sem Koningen 
8. Jari Kouwenhoven 
9. Milan van der Neut 
10. Stan van Rijn 

Leiding groep 7: 
Kjell ten Brink 
Sten Burgers 
Glenn van Dam 
Sam Klijn 
Stijn Lock 
 

Leiding groep 8: 
Ivar ten Brink 
Yaron Esteva 
Thijs Holla 
Niels Ruhe 
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Groep 9 
meisjes groep 5 
Tiktokkers 

Groep 10 
jongens groep 4a + 4b 
Minecrafters 

1. Sophie Amelink 
2. Saara Ben Idder 
3. Sterre Blesgraaf 
4. Finnity van Eijk 
5. Britt van der Knaap 
6. Naomi Kolle 
7. Flinn Koningen 
8. Gioia Kozian 
9. Yfke Meijer 
10. Isis Nijholt 
11. Jelke van Oostwaard 
12. Chesa Smit 
13. Lina Touw 
14. Kaya Zuiderwijk 

1. Donny van Aurich 
2. Ruben Baas 
3. Mika Bakker 
4. Albert Bredzel 
5. Tygo Hogervorst 
6. Niels van Huizen 
7. Romano van 't Hul 
8. Stijn van Kessel 
9. Dean van Kessel 
10. Naud van der Knaap 
11. Tos  Plasmeijer 
12. Mats van Rijn 
13. Tim  van Rijn 
14. Skye Slater 
15. Bram Stokman 
16. Maes Teijssen 
17. Pepijn Veen 
18. Matthijs Voorhorst 
19. Giel Voorn 
20. Thimon de Wildt 

 
Leiding groep 9 
Rosa Koeleman 
Kelly Pouw 
Laura van Schaick 
Cassia Tailor 

Leiding groep 10: 
Daan Buskermolen 
Davy van Kessel 
Jorgen Pos 
Mark van Scheppingen 
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Groep 11 
groep 4a meisjes 
Ipads 

Groep 12 
groep 4b meisjes 
Haydays 

1. Pien Ammerlaan 
2. Elise Freije 
3. Vera Fris 
4. Suus Hogenboom 
5. Maja Lozinska 
6. Lynn van der Pol 
7. Tessa Raadschelders 
8. Babet van Rijn 
9. Naomi Schaefers 
10. Fay Sparrenboom 
11. Isabelle Staats 
12. Perlei Versteeg 
13. Tess Voorn 
14. Stevie Zwanenburg 
15. Anouk Zwanenburg 

 

1. Alexandra Berk 
2. Kaylee Bon 
3. Maud Fokker 
4. Bente den Haan 
5. Romée Kooijman 
6. Mare Lek 
7. Eline Maijenburg 
8. Maaike Pouw 
9. Jasmijn Schuurman 
10. Pippa Snabel 
11. Marit Venekamp 

Leiding groep 11: 
Eva Schröder 
Sharon Versteeg 
Iris de Waal 
 

Leiding groep 12: 
Eline de Hollander 
Sabine Vlasman 
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Schema 

 

 
 

Circuit Creatief  The Battle Atletiek Groepsspel/ 
Stormbaan 

Midgetgolf 

Zaterdag       
13.45 - 14.25 u 1-4 5,6 7,8 9,10 11 12 
14.25 - 15.05 u 1-4 5,6 7,8 9,10 12 11 
15.05 -  15.45 u 5-8 9,10 11,12 1,2 3 4 
15.45 - 16.25 u 5-8 9,10 11,12 1,2 4 3 
Zondag       
9.30 - 10.10 u 9-12 1,2 3,4 5,6 7 8 
10.10 - 10.50 u 9-12 1,2 3,4 5,6 8 7 
Pauze       
11.05 - 11.45 u 5-8 11,12 9,10 3,4 1 2 
11.45 - 12.25 u 5-8 11,12 9,10 3,4 2 1 
Eten       
13.30 - 14.10 u 9-12 3,4 1,2 7,8 5 6 
14.10 - 14.50 u 9-12 3,4 1,2 7,8 6 5 
14.50 - 15.30 u 1-4 7,8 5,6 11,12 9 10 
15.30 - 16.10 u 1-4 7,8 5,6 11,12 10 9 
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