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Hobby’s: Click Sport

Iris Cabral Glandorff (9)
Basisschool: De Leilinde, Reusel 

“’Ik vind alle spelletjes die 
we als warming-up doen 
het leukste!”

Sterren StrandKids RunEersel

24|09|17



Voorwoord

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

   Beste jongens en meisjes,

Ook zo genoten van de zomervakantie? Maar nu mogen we weer sporten en  
spelen bij Click Sport! Kick van Click is benieuwd wat jullie van onze website vinden. 
Heb jij al eens gekeken op www.clicksport.nl? Je kunt je er niet alleen inschrijven  
voor jouw deelname, maar ook leuke dingen bekijken. Surf maar eens naar  
de FUN pagina en bekijk de filmpjes van Click TV en nog veel meer.

Afgelopen jaar hebben we tijdens Click Sport een periode Kleuter Click uitgeprobeerd. 
Dat is jullie en ons zo goed bevallen dat we dit schooljaar elke periode aan de slag 
gaan met Kleuter Click. Vanaf nu kunnen dus alle kinderen van groep 1 t/m 8 
meedoen aan Click Sport. Daarbij zullen we, ook met het Kleuter Click programma 
zoveel mogelijk verschillende plekken in De Kempen bezoeken gedurende het 
schooljaar, zodat iedereen kan deelnemen.

Doe jij ook weer mee met Click Sport? 
Alle Click Sport meesters en juffen zijn er 
weer klaar voor in ieder geval!

Sportieve groetjes,

Ruben Keulers 
(Teamleider Click Sport De Kempen)

Benthe Schoenmakers (Kleuter Click) 
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
 

Joris Klerks (Reusel-De Mierden)
E-mail: jklerks@kempenkind.nl 
Telefoon: 06 31 59 65 19 

 

Anne Roos-Keeris (Eersel)
E-mail: aroos@kempenkind.nl 
Telefoon: 06 54 34 35 87
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Sportkalender

9-17 

september

Nationale 

Sportweek

24 september

SterrenStrand 

KidsRun
vanaf de Markt 
in Eersel

24 september Kampioenen         huldiging  gemeente Eersel

24 septemberEersel beweegt:Sportclinics in Eersel Dorp

Na het succes van vorig jaar is er naast de Parelrun voor volwassenen 
ook weer een kidsrun op zondag 24 september vanaf de Markt in 

Eersel. Daag je vrienden en vriendinnen 
uit en doe mee aan deze spannende 
hardloopwedstrijd van 1 of 2 kilometer. 
Kom jij als eerste over de finish, dan 
staat er een mooie beker voor je klaar. 
Kinderen t/m 6 jaar mogen samen 
met Timo en Bloos en papa of mama 
meedoen met de FunRun van 650 
meter. Na de loop krijgen de kids een 
mooie medaille voor hun prestatie 
tijdens de prijsuitreiking. Voor de 
sportiefste school van de Kempen is er 
daarnaast een leuke schoolprijs. Voor 
alle deelnemers aan de Kidsrun wordt 
een gezellige open training verzorgd op 
20 september om 18.15 bij atletiekverenging DES. Zo is iedereen klaar voor 
de start! Kijk voor meer informatie en om aan te melden op www.parelrun.nl 
en op Facebook.

Entree via zijdeur

Eingang über 
die Seitentür

SterrenStrand

20170609_TerSpegelt_SterrenStrand_1000x700mm.indd   1 09-06-17   10:22

Kidsrun:

Laat de sportheld 
     in je los en geef je op voor de 
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Kun jij alle woorden in de puzzel 
invullen en achter de oplossing 

van de puzzel komen? Dan maak je 
kans op gave prijzen! 

Stuur je antwoord naar: 

www.c l icksport .n l 

Scroll op de 1e pagina helemaal 
naar onderen, daar vind je 

het kopje: Prijsvraag 
Klik hierop en vul je antwoord in en 
misschien win jij wel die prachtige 
Click Sport prijs van deze periode!

Prijsvraag: 
Vul de letters in van de rode vakjes!

1 3 52 4 6

Horizontaal:
1. Hoe wordt de platte schijf
 genoemd waarmee je bij 
 ijshockey probeert te scoren? (4)

3. Hoe wordt een beoefenaar 
 van judo genoemd? (6)

4.  Welke ronde won 
 Tom Dumoulin? (4)

8.  Wat is de naam van een 
 vrouwelijke balletdanseres? (9) 

Verticaal:
2.  Wie is de trainer van PSV? (4) 

5. Hoe heet de mascotte 
 van Click Sport? (4)

6. Welke sport beoefent 
 Tess Wester? (7)

7. Hoe wordt bij basketbal het 
 stuiteren van de bal ook wel 
 genoemd? (9)

9.  Wat is een ander woord voor 
 opslaan bij tennis? (8)

10.  Hoe heet de atletiek 
 vereniging van Eersel? (4)

Herinner je je de vorige 
Click Sport prijsvraag nog?

Gijs en Fem 
uit groep 6 en 7 van 
basisschool de Leilinde in 
Reusel hebben de 
prijsvraag gewonnen. 

Gefeliciteerd met de prijs 
Gijs en Fem!

www.facebook.com/
Clicksportdekempen

T
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Sport in the picture: 

Gaelic football
Ooit eerder gehoord van Gaelic football? De sport heeft iets weg van basketbal, rugby 
en voetbal in één. Gaelic football is een teamsport die voornamelijk in Ierland wordt 
gespeeld. In Ierland bestaan er verschillende competities voor mannen en vrouwen. Eén 
van die competities is het All Ireland toernooi, waarin alle parochies (dit zijn de lokale 
teams) strijden om The County (All Ireland toernooi) te winnen. De sport wordt gespeeld 
met een ronde leren bal en een wedstrijd wordt gespeeld met teams van 15 spelers.

Het spel bezit de dribbel van basketbal en de skills van voetbal voor het verplaatsen van 
de bal. Eenmaal dichterbij het doel kan er gescoord worden tussen twee grote uitstek-
ende palen net zoals bij rugby of in het lagere doel wat net zo groot is als bij het voetbal-
len. Aangezien Gaelic football een sport met 
vaardigheden uit verschillende andere sporten 
is, mag de bal worden onderschept met een 
tackel net zoals bij rugby. Door de hoge snel-
heid, en vele skills is de sport erg spannend om 
naar te kijken. 

Ben je benieuwd naar hoe het 

spel gespeeld wordt? Vraag 

je juf of meester en wie weet 

kunnen jullie het een keertje in 

de gymles spelen.



Pakket 1: Bospakket Speelbos, Bladel, 
 maandag van 16:00 tot 17:00 uur
Data: 11, 18 en 25 september, 2, 9, 23 en 30 oktober en 6 november. 

Sporten: expeditie Robinson, levend Stratego, 
Click soldaat en een bos-speurtocht.
Begeleiding: Roy Vissers. Maximaal: 70 deelnemers.

Pakket 2: Grasveld achter ’t Busseltje, Eersel, 
 maandag van 16:00 tot 17:00 uur
Data: 11, 18 en 25 september, 2, 9, 23 en 30 oktober en 6 november.

Sporten: scouting (i.s.m. Scouting Eersel), kids bootcamp (i.s.m. Fit Factory), 
Pokémon Go Stratego, watergevecht, voetbalgames en levend Scrabble.
Begeleiding: Anne Roos. Maximaal: 35 deelnemers.

Pakket 3: Centrumveld, Reusel, 
 maandag van 16:00 tot 17:00 uur
Data: 11, 18 en 25 september, 2, 9, 23 en 30 oktober en 6 november.

Sporten: streetbasketbal (i.s.m. BC Bladel), circusspelen, voetbal, 
bootcamp, Pokémon go, trefbalspelen en frisbee.
Begeleiding: Joris Klerks. Maximaal: 35 deelnemers.

Pakket 4: Kleuter Click, Grasveld achter ’t Busseltje, 
 Eersel, maandag van 16:00 tot 17:00 uur
Data: 11, 18 en 25 september, 2, 9, 23 en 30 oktober en 6 november.

Sporten: kleuter bootcamp (i.s.m. Fit Factory), voetbal spellen, 
speurtocht, ballen bingo, atletiekonderdelen en parachute spellen.
Begeleiding: Benthe Schoenmakers. Maximaal: 25 deelnemers.

Pakket 5: Schoolplein basisschool Het Palet, Hapert, 
 dinsdag van 16:00 tot 17:00 uur
Data: 12,19 en 26 september, 3, 10, 24 en 31 oktober en 7 november.

Sporten: voetbal (i.s.m. VV Hapert), zelfverdediging, streetgames 
en Kubb Viking games.
Begeleiding: Roy Vissers. Maximaal: 70 deelnemers.

Pakket 6: Grasveld de Spil (achter de kerk), Vessem, 
 dinsdag van 16:00 tot 17:00 uur
Data: 12,19 en 26 september, 3, 10, 24 en 31 oktober en 7 november.

Sporten: tennis (i.s.m. T.V. Vessem)*, watergevecht, Pokémon go Stratego, 
jongleren en slackline, Levend Scrabble en het grote ruilspel.
Begeleiding: Freek Bijnen. Maximaal: 35 deelnemers.
*Neem je eigen tennisracket mee als je die hebt.
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                              Kijk op www.clicksport.nl waar je je op woensdag 30 augustus 

vanaf 12.15 uur digitaal kunt inschrijven. Op woensdag 6 september om 12.15 uur 

zullen de pakketten gesloten worden. Zorg dat je dit dus snel doet om teleurstelling te voorkomen!

Inschrijven? 



Pakket 7: Centrumveld, Reusel,
 dinsdag van 16:00 tot 17:00 uur
Data: 12, 19 en 26 september, 3, 10, 24 en 31 oktober en 7 november.

Sporten: honkbal (i.s.m. De Meppers), streetbasketbal (i.s.m. BC Bladel), 
atletiekspelen, groene spelen, ren je rot sportquiz en levend Cluedo. 
Begeleiding: Ruben Keulers. Maximaal: 35 deelnemers.

Pakket 8: Kleuter Click, Centrumveld, Reusel 
 dinsdag van 16:00 tot 17:00 uur
Data: 12, 19 en 26 september, 3, 10, 24 en 31 oktober en 7 november.

Sporten: samenwerkingsspelen, voetbal spellen, speurtocht, 
ballen bingo, atletiekonderdelen, tikspelen en parachute spellen.
Begeleiding: Benthe Schoenmakers. Maximaal: 25 deelnemers.

Pakket 9:  Jeku Sportcourt, Herman Gorterlaan 4, Bladel   
 donderdag van 16:00 tot 17:00 uur
Data: 14, 21 en 28 september, 5, 12, 26 oktober, 2 en 9 november. 

Sporten: voetbal (i.s.m. VV Bladella), fietscross*, parachute spellen, 
streetgames en Kubb Viking games.
Begeleiding: Roy Vissers. Maximaal: 35 deelnemers.
*Zorg zelf voor je eigen fiets of crossfiets. 

Pakket 10: Grasveld achter ’t Busseltje, Eersel, 
 donderdag van 16:00 tot 17:00 uur
Data: 14, 21 en 28 september, 5, 12, 26 oktober, 2 en 9 november. 

Sporten:, kids bootcamp (i.s.m. Fit Factory), Pokémon go Stratego, scouting 
(i.s.m. Scouting Eersel), watergevecht, voetbalgames en levend Scrabble.
Begeleiding: Anne Roos. Maximaal: 35 deelnemers.

Pakket 11: Centrumveld, Reusel, 
 donderdag van 16:00 tot 17:00 uur
Data: 14, 21 en 28 september, 5, 12 en 26 oktober en 2 en 9 november.

Sporten: skaten (i.s.m. Skate-a-way), honkbal (i.s.m. De Meppers),
paralympische spelen, pleinspelen en trefbalspelen.
Begeleiding: Joris Klerks. Maximaal: 35 deelnemers.
*Neem je eigen skates en bescherming mee als je die hebt.
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Jeroen van 
Linschoten
[9)  

Hobby’s: Atletiek    Hobby’s: Voetbal

      Nessa 
van Doornik
[11)  
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Lambertusschool
Netersel

BS Wereldwijs
Eersel

   “Ik vind voetbal 
leuk omdat ik dan lekker 
veel ballen af kan pakken”

“Bij Atletiek is
      sprinten mijn 
        favoriete onderdeel!”



FITFACTORY.NL Fit Factory Eersel      T  0497 51 51 52     E info@fitfactoryeersel.nl
Fit  Factory Basic     T  0497 33 78 82    E info@fitfactorybasic.nl

RUIM 5.000M² SPORT & WELLNESSRUIM 5.000M² SPORT & WELLNESS



TOPSHOPBLADEL.NL
Topshop Bladel 

is uw specialist in 

sportkleding,sportschoenen

en trainingsmaterialen.

Burgemeester van Houdtplein 22 j,  5531 GN Bladel
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 

 

 


