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De mededelingen in deze bijlage zijn niet per definitie een aanbeveling van school, maar ons 
doel is om u hiermee in elk geval veelzijdige kind-gerelateerde informatie aan te kunnen 
bieden. Wij zullen als er voldoende copy is maandelijks een dergelijke bijlage versturen. 

 
 

Volley 2B 

Volleybal clinic op het Baken bij Koningsdag 

 

Op Koningsdag hebben de kinderen uit groep 6 heeft een Volleybalclinic 

gehad  van de volleybalvereniging in Lansingerland: Volley2B.                                                                                                                           

 

Tijdens de clinic hebben ze kort geoefend met de basistechnieken zoals 

onderhands, bovenhand en smashen. De clinic is afgerond met een soort 

partijtje. Een clinic is erg kort maar zo ze krijgen wel een beeld van het 

volleybalspel. 

 

Als uw kind interesse heeft in volleybal is hij/zij van harte welkom om 3x gratis te komen 

mee trainen. Dat kan na de mei vakantie op het zand of na de grote vakantie in de zaal. U kunt 

uw kind hiervoor aanmelden bij jeugd@volley2b.nl  dan horen ze in welke groep ze welkom 

zijn. 

 

Volley2b heeft veel kinderen in de leeftijd van de basisschool. Die trainen op de 

woensdagmiddag in de Ackers. Kinderen van 11 en12 jaar trainen ook nog op de vrijdag in de 

Zijde. In de leeftijdsgroep van 12 tot 18 hebben we veel meisjes en jongens teams. Voor 

volwassenen hebben we de regulierencompetitie en de recreanten competitie. Vanaf mei 

starten we met volleybal op het zand: het beachvolleybal. Zie voor info de website: 

www.volley2b.nl. 
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Talentenbal – Van de gemeente 

 

 
 
 



 
 

4 tegen 4 toernooi  

 

 



MartialFit 

 

De 3 groepen 8 hebben met de Koningsspelen een workshop kickboksen mogen 
volgen van MartialFit uit Berkel en Rodenrijs. Iedereen heeft fanatiek en goed 
meegedaan en het was een groot succes. Heel graag gedaan en was superleuk om 
te mogen duren. Veel leuke reacties gehad en vandaar: 
 
Alle kinderen van alle groepen van BS het Baken mogen van MartialFit 3 gratis 
proeflessen komen meedoen! Via www.martialfit.nl en de knop proefles inplannen 
kunt u dit zelf makkelijk regelen! We hopen veel leerlingen te mogen gaan begroeten 
bij onze reguliere lessen voor jeugd!  
 
Meer info: jeroen@martialfit.nl of 06 16500483 
 
Mvg Jeroen de jong  
MartialFit 
 
 

 
 

De Pedaalridders 

Wielrennen was een van de onderdelen op de koningsspelen en hier konden  30 kinderen aan meedoen. 
In 3 groepen van 10 volgden de kinderen een  clinic die verzorgd werd door de wielrenvereniging RRC 
De Pedaalridders  hier uit Lansingerland. De trainers van de vereniging waren Mauro,  
Suzanne en Annemarie. Zij begeleidden de kinderen, die stonden te stuiteren van enthousiasme. 
Het was natuurlijk even vreemd: een krom stuur, handremmen die heel laag zitten en voeten die vast 
kwamen te zitten. Voor velen was de start wat onwennig, maar ze kregen ze het al snel door. Met een 
grote glimlach op het gezicht reden de kinderen flink wat rondjes. Daarna kwamen de oefeningen zoals 
de slalom, high five geven en bidons aanpakken. Bij deze laatste oefening voelde een aantal zich al zo 
vaardig, dat ze probeerden de trainer te raken in plaats van de bidon in het krat te gooien. 
 
Wij hebben genoten van deze enthousiaste kinderen en ook van hoe snel ze het oppikten. 
 
Na de meivakantie starten we een nieuwe serie van 4 gratis proeftrainingen en daar hebben we nog 
plek voor een paar enthousiaste kinderen. Wij verzorgen de fiets, helm en een wielrenshirt. 
 
Wil je ook kennismaken met wielrennen of heb je vragen over wielrennen? 
E-mail ons dan op jeugd@depedaalridders.nl  
 
Voor de proeftraining svp ook je telefoonnummer vermelden en de naam en geboortedatum van het 
kind . 
 
Tot een volgende keer! 
 
Annemarie, Mauro en Suzanne 

 

http://www.martialfit.nl/
mailto:jeroen@martialfit.nl
mailto:jeugd@depedaalridders.nl


Handbal-Clinic met TOGB Handbal 

Handbal is een snelle, dynamische teamsport. Het is een sport 

voor doorzetters die van actie houden. De regels zijn niet 

moeilijk en je kunt al snel meedoen met een wedstrijd. Op de 

Koningsdagspelen konden de kinderen van “het Baken” dit zelf 

ervaren in een handbal-clinic verzorgd door TOGB Handbal! 

Na een korte uitleg wat handbal nou precies is, begon de clinic 
op het buitenveld van TOGB. Onder de warme zon werd er 

gestart met lekker overgooien en dribbelen door een kort 
parcours over het veld. Als het parcours doorkruist was konden 
de talentjes op het goal gooien. Daarna werd met al het 
geleerde nog een partijtje gespeeld en echte handbalervaring 
opgedaan. Na een spannende wedstrijd met mooie doelpunten 
en reddingen van de keepers zat de clinic er al weer op. 
 
Iedereen die mee heeft gedaan, bedankt voor jullie inzet. Wij 
vonden het leuk! 

Heb je met de clinic meegedaan of lijkt het je gewoon leuk om 

een keer te komen kijken of handbal wat voor jou is? 

Kom dan gerust eens langs bij TOGB Handbal om verder kennis 

te maken! Je bent altijd welkom voor een proeftraining. Op 

www.togb.nl/handbal  kan je zien wanneer de teams in jouw 

leeftijdscategorie trainen. Je hoeft je vooraf niet aan te melden. 
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