
Daan van Riet (10)
Basisschool St. Lambertus, Vessem

Click is super en 
mysterieus!
Hobby’s: Sporten, knutselen, 

Click Sport en Jong Nederland 
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Voorwoord

Voor meer informatie over Click Sport kun je contact opnemen met:

                    Hallo jongens en meisjes,

In dit Click Sport Magazine weer volop info over sporten in De Kempen 
en de nieuwe Click Sport periode. We gaan weer naar binnen toe, 
want buiten wordt het nu wel erg koud en nat. De eerste periode is 
uitstekend bevallen en we hebben veel sportplezier met elkaar beleefd. 
Doe je weer mee in de tweede periode? Kijk snel bij de pakketten wat voor leuks we 
allemaal voor je in petto hebben. Vergeet niet aan de prijsvraag mee te doen!
Sportieve groetjes van alle Click Sport meesters en juffen! 

Benthe Schoenmakers (Eersel) 
E-mail: bschoenmakers@kempenkind.nl 
Telefoon: 06 23 32 38 02

Roy Vissers (Bladel) 
E-mail: rvissers@kempenkind.nl 
Telefoon: 06 51 64 48 71
 

Ilse Maas (Reusel-De Mierden) 
E-mail: imaas@kempenkind.nl 
Telefoon: 06 52 85 07 84 

 



Sport in the Picture
Schaatsen
Al bijna 5000 jaar geleden werd het schaatsen uitgevonden. 
Mensen maakten dierenbotten scherp, die ze vervolgens onder 
hun voeten bonden om zo ijsvlakten sneller over te steken. IJzer was 
toen namelijk nog niet uitgevonden. 

Er zijn vandaag de dag drie verschillende schaatssporten. De meest bekende is zo 
hard mogelijk schaatsen, waar we in Nederland heel goed in zijn! Je kunt denken aan 
Ireen Wüst en Sven Kramer, die allebei aan langebaanschaatsen doen, maar ook aan 
Sjinkie Knegt die aan shorttrack doet.  
De tweede sport is kunstschaatsen. Een sport waarbij mensen, alleen of met tweeën, 
op muziek schaatsen voor een  jury die hen punten geeft. De kür die de schaatsers 
uitvoeren bestaat uit een choreografie, waardoor kunstschaatsen ook wel ijsdansen 
wordt genoemd. 
IJshockey is de derde schaatssport en de snelste teamsport die er bestaat. Het spel 
wordt met een puck gespeeld. De spelers dragen veel beschermende kleding, omdat 
de puck hard is, ze vaak vallen en andere spelers raken tijdens het schaatsen. 
Je kan schaatsen op twee soorten ijs, namelijk natuurijs en kunstijs. Een voorbeeld 
van een wedstrijd op natuurijs is de Elfstedentocht in Friesland. Kunstijs is ijs dat 
wordt gemaakt door een hele grote vriesmachine. Je kunt door die vriesmachine ook 
schaatsen als het buiten niet vriest. Kunstijs kun je vinden in verschillende ijsstadions, 
maar steeds vaker wordt er buiten ook een tijdelijke kunstijsbaan aangelegd. 

Dit jaar wordt er met man en macht gewerkt om zo’n mooie tijdelijke kunstijsbaan in 
de gemeente Reusel- De Mierden te plaatsen. Vanuit Click Sport hopen we natuurlijk 
van harte dat het lukt, zodat we onder schooltijd, maar ook na school lekker kunnen 
schaatsen!

Julian Rauth  (8)
Basisschool Het Palet, Hapert

Click Sport is leuk, omdat 
ik er veel sport, samen 

met mijn vrienden!
Hobby’s: Voetballen 

Voorwoord
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Pakket  1  Sporthal X-Sport, Bladel 
  maandag van 16:00 tot 17:00 uur
Data: 30 november, 7 en 14 december, 4, 11, 18 en 25 januari en 1 februari

Sporten: Tafeltennissen, klimactiviteiten en sporten op locatie bij 
Fitcenter Bladel met verschillende sportieve activiteiten
Begeleiding: Roy Vissers en Koen Wouters. Maximaal: 60 deelnemers

Pakket  2   Sporthal de Kraanvogel, Eersel 
  maandag van 16:00 tot 17:00 uur
Data: 30 november, 7 en 14 december, 4, 11, 18 en 25 januari en 1 februari

Sporten: Hockey (i.s.m. HC Eersel), basketbal (i.s.m. BC Bladel), 
GTA III/multibal, mega superhelden spel, You-Fo en een 
levensgrote knikkerbaan 
Begeleiding: Benthe Schoenmakers. Maximaal: 35 deelnemers

Pakket  3   Sporthuis, Reusel 
  maandag van 16:00 tot 17:00 uur
Data: 30 november, 7 en 14 december, 4, 11, 18 en 25 januari en 1 februari 

Sporten: Turnen (i.s.m. Avanti-Turnivo), atletiek (i.s.m. AVR ’69), 
pepernoten verzamelspel, Levend Muizenval en Levend Risk 
Begeleiding: Ilse Maas. Maximaal: 35 deelnemers

Pakket  4    Sporthal Eureka, Hapert 
  dinsdag van 16:00 tot 17:00 uur
Data: 1, 8 en 15 december, 5, 12, 19 en 26 januari en 2 februari 

Sporten: Winkel van Sinkel, sterkste jongen en meisje van Click Sport!, 
tafeltennissen en sporten op locatie bij Adams Total Balance 
(gr. 3-4-5 streetdance en conditiecircuit, gr. 6-7-8 squashen en spinning)
Begeleiding: Sanne van der Weijst en Roy Vissers. Maximaal: 60 deelnemers

Pakket  5   Sporthal D’n Boogerd, Vessem
  dinsdag van 16:00 tot 17:00 uur 
Data: 1, 8 en 15 december, 5, 12, 19 en 26 januari en 2 februari

Sporten: Battle of the Apes, indoor midgetgolf, freerunning, 
karate kid en GTA III
Begeleiding: Joris Klerks. Maximaal: 35 deelnemers
 
Pakket  6  Sporthal D’n Houtert, Lage Mierde
   dinsdag van 16:00 tot 17:00 uur
Data: 1, 8 en 15 december, 5, 12, 19 en 26 januari en 2 februari 

Sporten: Pietengym, James Bond Spel, extreem slagbal, Whipe Out, 
slamball en indoor midgetgolf 
Begeleiding: Koen Wouters. Maximaal: 35 deelnemers 
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Met ingang van het schooljaar 2015-2016 bedraagt deelname aan Click Sport €15,- 

per deelnemer, voor de gehele periode van acht weken. 

Het volledige bedrag moet contant en gepast worden voldaan tijdens de eerste Click 

Sport dag. Na aanmelding krijgt u geen bevestiging van ons, tenzij uw kind niet 

geplaatst kan worden. 

Pakket  7 Gymzaal Franciscusschool, Bladel
  donderdag van 16:00 tot 17:00 uur
Data: 3, 10 en 17 december, 7, 14, 21 en 28 januari en 4 februari 

Sporten: Tafeltennissen, klimactiviteiten en sporten op locatie bij 
Fitcenter Bladel met verschillende sportieve activiteiten
Begeleiding: Roy Vissers. Maximaal 30 deelnemers

Pakket  8  Sporthal de Kraanvogel, Eersel   
  donderdag 16:00 tot 17:00 uur
Data: 3, 10 en 17 december, 7, 14, 21 en 28 januari en 4 februari

Sporten: Hockey (i.s.m. HC Eersel), basketbal (i.s.m. BC Bladel), GTA III/ multibal, 
mega superhelden spel, You-Fo en een levensgrote knikkerbaan  
Begeleiding: Benthe Schoenmakers en Anne Roos  
Maximaal: 70 deelnemers

Pakket  9  Sporthuis, Reusel
  donderdag van 16:00 tot 17:00 uur
Data: 3, 10 en 17 december, 7, 14, 21 en 28 januari en 4 februari 

Sporten: Turnen (i.s.m. Avanti-Turnivo), atletiek (i.s.m. AVR’69), freerunning,  
pepernoten verzamelspel, apenkooi en sporten met een beperking 
Begeleiding: Ruben Keulers. Maximaal: 35 deelnemers

Hobby’s: Loader rijden en bladeren opruimen in de herfst 

Inschrijfformulier uiterlijk inleveren op woensdag 

25 november in de Clickbox op je school.

Sjoerd Bierens  (9)
Mariaschool, Reusel 

Ik doe mee aan Click Sport, omdat de 
spellen leuk zijn en de kinderen heel aardig!



27-28 december 2015 Handbaltoernooi

  HV Saturnus Bladel 

2-3 januari 2016  Basketbaltoernooi BC Bladel 

Sportkalender

Bewandel de doolhof en 
maak van de letters 
die je passeert 
een mooie zin.
Mail je zin naar 
fbijnen@kempenkind.nl 
en maak kans 
op een leuke prijs!

          Prijsvraag

www.facebook.com/Clicksportdekempen

Start

Einde

Herinner je de vorige Click Sport 
prijsvraag nog? 

Raff Koolen uit groep 4 van 
de St. Jan in Duizel heeft gewonnen. 
Gefeliciteerd Raff en veel plezier 
met je prijs! 
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27-28 december 2015 Handbaltoernooi

  HV Saturnus Bladel 

2-3 januari 2016  Basketbaltoernooi BC Bladel 

www.facebook.com/Clicksportdekempen
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Check ook onze Facebook pagina: 
www.facebook.com/Clicksportdekempen.

Ja! Ik doe mee met Click Sport!
Naam deelnemer: 
School:           Leeftijd:           Groep:
Straat + huisnummer:
Postcode en Woonplaats:
Telefoonnummer:                E-mail:

Welk Click-pakket  
kies je?:       

 1  2  3  4  5  6  7  8  9

De vergoeding bedraagt  € 15,- per deelnemer voor de gehele periode van acht weken. 
Het volledige bedrag moet contant en gepast worden voldaan tijdens de eerste Click Sportdag.

In geval van nood (ziekte of ongevallen) kunnen de volgende personen worden gebeld:

Naam:       Telefoon:

Relatie tot kind:                  Mobiel:

Huisarts:                    Telefoon:

Adres:                   Plaats:

Voorwaarden:
•    Bij het aanmelden van uw kind gaan wij ervan uit dat hij/zij acht keer aanwezig is. 

 Mocht uw kind ziek of verhinderd zijn, dan graag tijdig afmelden.

•  Na aanmelding krijgt u geen bevestiging van ons, tenzij uw kind niet geplaatst kan worden.

•   De verantwoordelijkheid voor het vervoer van en naar de accomodaties ligt bij u als 

ouder/verzorger.  

•  Deelname aan Click Sport is op eigen risico.

•   Bij verschillende activiteiten kan er beeldmateriaal worden gemaakt van uw kind. Door het 

aanmelden van uw kind, verklaart u geen bezwaar te hebben tegen publicatie van het materi-

aal in verschillende media, tenzij u dit schriftelijk kenbaar maakt voor de start van de periode.

Handtekening ouder/voogd:            Datum:  

Click Sport wordt georganiseerd onder verantwoordelijkheid van Onderwijsstichting 

KempenKind en wordt mede mogelijk gemaakt door gemeente Eersel, gemeente Bladel, 

gemeente Reusel-De Mierden, Avanti-Turnivo, RBOB, en Veldvest.

 

                    www.facebook.com/Clicksportdekempen

Inschrijfformulier uiterlijk inleveren 
op woensdag 25 november  in de 
Clickbox op je school.
 





TOPSHOPBLADEL.NL
Topshop Bladel 

is uw specialist in 

sportkleding,sportschoenen

en trainingsmaterialen.

Kerkstraat 27d  5521 JK Eersel
t: 06 542 54 645  m: 06 839 40 378

www.brinkkindertherapie.nl    

 
   Gezondheidscentrum Dolium 
    Gebint 1S 
    5521 WD Eersel 
   
 
 
Voor kinderen met sensomotorische problemen.  

Individuele behandelingen         of    
Fysio KinderGym,  in kleine groepjes  
 
                    www.kinderfysiotherapiejvanderaalst..nl 

 

 


