Terugblik maart 2018
Cluster Bal- en Denksporten
 Combinatiefunctionarissen Henk de Vries en Erwin Duits hebben meegedaan aan het NK
pickleball: een gave ervaring en een 5e plek.
 Op basisschool de Oase waren er verschillend clinics die enthousiast ontvangen werden.
 Het OVC heeft de laatste hockey clinics gekregen bij MHC Buitenhout. Het was een top
samenwerking tussen De Schoor, Het OVC en MHC.
Cluster Triathlon en Side Events, en Meet the Parents
 We zijn gestart Cha Cha lessen op scholen voor de Nederlandse Kampioenschappen ballroom
dansen op 19 & 20 mei in het Topsportcentrum in Almere Poort.
 Ter promotie van de basisschoolcompetitie van de Duin Triathlon, zijn er diverse clinics gegeven
met zwem-, fiets- en looponderdelen.
 Een mooi artikel over Meet the Parents in de Poortnieuws van deze maand!
Cluster Racketsporten
 de tafeltennis clinics in Haven gingen onverminderd door.
 het tennisseizoen stond weer voor de deur, dus op verschillende scholen in Almere Buiten de
jeugd geënthousiasmeerd voor tennis.
 Badminton op het voortgezet onderwijs en tijdens de AKT
Cluster Gymnastiek/Turnen en Freerunning
 De leerwerkbijeenkomst van de vakgroep gym van ASG behandelde de vraag was “hoe kunnen
we met weinig materialen een leuke freerunningles geven?” De leerkrachten hebben met
voorbeelden zelf situaties gebouwd en uitgeprobeerd. Het was een succes!
Cluster Aangepast Sporten







Tijdens het congres De Unieke Sporter in de St. Maartenskliniek in Nijmegen kregen we
bruikbare tips en voerden we interessante gesprekken.
Mooie contacten met ouders en het Jeugdsportfonds dat resulteerde in zwemlessen en
deelname aan KidsXtra lessen van het AKT.
Met Super COOL!, Sportservice Flevoland en Special Olympics Nederland is een overleg
geweest over een Play Unified evenement, wat wij op 3 november organiseren.
Play Unified is een project van Special Olympics International, wat ook door de landelijke
organisaties wordt gedragen en waarbinnen mensen met een verstandelijke beperking samen
sporten met reguliere sporters.
Op 29 maart ben ik aangesloten bij het Regionaal Overleg Aangepast Sporten, geïnitieerd door
Sportservice Flevoland; een 3-4 maandelijks overleg van alle coördinatoren aangepast sporten
in de provincie. Leerzaam om te horen wat anderen doen en daardoor een versterking van onze
werkzaamheden.

Gezonde Sportvereniging
 Mooi gesprek bij de Sligro gehad. Sligro is partner van het landelijke programma Gezonde
Sportkantine en biedt aan om workshops te organiseren voor verenigingen die b.v. willen weten
hoe je met weinig middelen een mooi en gezond aanbod kunt genereren.
 Handbalvereniging HV Havas en hockeyvereniging MHC Buitenhout zijn ingestapt in het
programma en zijn tevens beide volledig rookvrij, en tennisvereniging LTV Almere is enthousiast
aan de slag gegaan met het onderwerp en biedt de bezoekers van de kantine een gezonde
keuzemogelijkheid.
Buurtsportcoach Poort
 19 maart: Introductie avond van LSR Speciaal. 12 definitieve aanmeldingen voor deze
bijzondere opleiding: Opleiding Leider Sportieve Recreatie (LSR) voor mensen met een
beperking.
 Op 23 maart een presentatie over Almere Poort en de buurtsportcoaches mogen geven aan een
aantal Windesheim studenten, ter voorbereiding op de Urban Experience op 4 juni op de
Playground in Poort.

