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DE SPORTEN VAN DE DAG
Honkbal door Hurricanes 

De honkbalclinic werd gegeven door vereniging Hurricanes

uit Hilversum. Deze vereniging heeft ook een G elftal

waarbij ze een gemengde vorm spelen van honkbal en softbal.

Je kan hier altijd een proeftraining aanvragen. 

Tel: 035 58 26 100 

Mail: info@hurricanes.nl 

Adres: 

’t Jagerspaadje 32 

1231 KJ, Loosdrecht 

Voetbal door Olympia '25 en Simon Tahamata

Onze voetbalclinic werd gegeven door de voetbalclub van de

locatie: Olympia’25. Voor een proefles kan je je altijd opgeven via

het formulier op de website. 

Tel: 035 621 4315 

Mail: - 

Adres: 

Kininelaantje 11 

1216 BZ Hilversum 

 Hockey door Hockeyclub Laren

De hockeyclinic van de sportdag werd verzorgd door hockeyclub

Laren. Bij deze grote hockeyclub hebben ze al meer als 20 jaar een

g elftal met aangepast hockey. Als het hockey erg is bevallen kun

je altijd ghockey@lmhc.nl mailen voor meer informatie.  

tel: 06-10 06 15 92 

Mail: ghockey@lmhc.nl 

Adres: 

Hockeyclub Laren 

Eemnesserweg 33a, 

1251 NB Laren

 
Kickboks 

Kickboks werd helaas niet gegeven door een kickboksschool met

G-team. Toch heb je wel een kickboksschool die dit aanbiedt.

Namelijk: Feel Good fitness factory.

Tel: 06-48444860

Mail: monique@fg-ff.nl

Adres: 

Emmastraat 36b

1211 NH Hilversum

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tZP1zcsSUk3iy_LM2C0UjWoMDFPNjNLtjS2sEhKMrZIMrcyqLC0MDUxMU5JNks2STNLTknxEsnPqcwtyExUMDJVyMjMKUstKi7NBQAeQRaa&q=olympia+25+hilversum&rlz=1C1GCEU_en&oq=oly&aqs=chrome.1.69i60j46i39i175i199j69i57j69i59j69i60l2j69i65j69i60.2467j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:ghockey@lmhc.nl
mailto:ghockey@lmhc.nl


Atletiek door GAC

De atletiekclinic is gegeven door GAC, Gooise Atletiek Club uit

Hilversum. Deze vereniging beschikt ook over een A Atletiek

team. Dus vond jij de atletiekclinic nou superleuk en wil jij

deze sport beoefenen? Twijfel dan niet en vraag een

proeftraining aan via onderstaande gegevens:  

Tel: 035-6856380 

Mail: jtc@gach.nl 

Adres: 

Gooise atletiek club (GAC)          

Arena 103            

1213NZ Hilversum 

 
Tennis door Tulip

De tennisclinic werd gegeven door de

mensen van Tulip tennis, naast Olympia

'25. 

Tel: +31 (035) - 623 88 89 

Mail: secretariaat@tuliptennis.nl 

Adres: 

Kininelaantje 12 

1216 BZ Hilversum 

Helaas heeft deze vereniging geen G-team.

Wel werden in 2019 de NK G-tennis hier

gespeeld. Wel wordt er G-tennis

aangeboden door de volgende vereniging:

Stichting Aangepast Tennis 'Komt ie'

IJsselmeerstraat 5B

1271 AA Huizen

035-6213561

 

Handbal door Nijenrodes

De handbalclinic wordt gegeven door HV

Nijenrodes, dit is een handbalvereniging uit

Breukelen. 13 jaar geleden heeft HV Nijenrodes

een G-Team opgericht, een keer per week is er

een training waarbij er een trainster en

begeleidster aanwezig zijn. Dus als je handbal

leuk vond, aarzel niet en schrijf je in! 

Tel: 0346-262125 

Mail: secretariaat@nijenrodes.nl 

Adres:  

Broekdijk Oost 28       

3621LN

Breukelen 

 

Dansen

Dansen werd helaas niet gegeven door een

dansschool met G-team. Toch heb je wel een

dansschool die dit aanbiedt. Namelijk:

Fit by Rox 

Up&down dance 

Roxanne of Patrick 

Tel: 035-5445290 

Website: https://www.fitbyrox.nl/ 

mailto:jtc@gach.nl
https://www.tuliptennis.nl/index.php?page=Email&email_md5key=299b0d639b908dc2b1e8de9b34b514f8&email_to_name=secretariaat%40tuliptennis.nl&sidh=ade34f8db9412d0dbbb6a980a1fce232&returnpage=Home&sid=1
tel:035-6213561
mailto:secretariaat@nijenrodes.nl


Voetbal met

Simon Tahamata
Op de sportdag van maandag 13 juni, ontvingen wij als hoofdgast

een ervaren oud-voetballer en top techniektrainer. Om hem wat

beter te leren kennen, staan hier wat leuke weetjes over Simon.

Razendsnelle linksbuiten van Ajax, Feyenoord en Oranje. 

Daar werd hij twee keer kampioen en won de beker.

Hij was tegen PSV zo goed dat hij als cijfer een 10 kreeg. 

In Oranje maakte hij een fantastisch debuut tegen

Argentinië. 

Hij speelde betaald voetbal tot zijn veertigste. 

Al jaren is Tahamata een top techniektrainer bij Ajax.

Leuke weetjes over Simon



MUSICALMUSICAL
  Het thema van de sportdag is musical.

Binnenkort hebben jullie op school een musical.

Om jullie een handje te helpen vind je hieronder

de 5 belangrijkste tips:

Wees vrolijk, als je vrolijk bent zing je beter! 

Oefen! Om een musicalster te worden heb je meer dan

alleen talent nodig. Oefen dus een paar keer per week

voor de spiegel of je ouders! 

Markeer de zinnen en songteksten die jij moet zeggen

geel, dan zie je makkelijker wat je moet zeggen tijdens de

repetities! 

Let op je stem, acteurs in een film kunnen best zacht

praten maar in een musical moet je je “toneelstem”

gebruiken. Praat duidelijk, niet te snel en hard genoeg

zodat je oma achter in de zaal je ook kan verstaan! 

En de allerbelangrijkste tip, heb plezier en doe je best!

Dan komt het allemaal goed.

Hoe word je een musicalster? 

1.

2.

3.

4.

5.

TIPS & TRICSTIPS & TRICS
  

SUCCES ! ! !SUCCES ! ! !



  
MUSICALMUSICAL  

WEETJESWEETJES
Wist je dat theaterstoelen in het

theater (bijna) altijd rood zijn,

omdat rood de eerste kleur is die

wegvalt zodra het licht uitgaat?

Hierdoor worden de stoelen zwart

en donker om je heen. 

 Bij de musical ''Lion king'' kostte

het 34 uur om het masker van Simba

te maken en in totaal ruim 37.000

uur om alle 404 maskers en

kostuums te maken. 

1.

2.

 

3. Bij de musical

Beauty and the

Beast worden er in

totaal 81 pruiken

gebruikt en 580

kostuums. 

4. Bijna 1.600.000 mensen hebben de

musical Tarzan gezien in Nederland 

5. Het grootste theater staat in Den

Haag met maar liefst 2161 stoelen. 

Wist je dat al?Wist je dat al?Wist je dat al?



Dank jullie welDank jullie welDank jullie wel
Voor de inzet en het plezier :) 

Wij hopen dat jullie er van

hebben genoten. Succes met de

musical. 

 

Sportieve groetjes,

 Team PlaYoung & Team

Sportservice 't Gooi

Met dank aan de sponsoren die deze sportdag

mogelijk hebben gemaakt:

Heb je vragen over sportmogelijkheden?
Mail naar:

hetgooi@teamsportservice.nl


