
 

 
Nieuwsbrief  
Jaargang 9 
Nummer 4 
11 maart  ‘22 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

  
Aan alle leerkrachten, sportleerkrachten, directies van basisscholen 
en begeleiders/helpende handjes van de Koningsspelen Leiden en 
overige betrokkenen en belangstellenden. 
 

Te veel nieuws om op te noemen! 
Dus informeren wij jullie graag met 
deze nieuwe Nieuwsbrief! 

 

Kick-Off Koningsspelen Leiden op 22 
maart 16.30 uur bij Minerva! 
Jullie herinneren je vast nog wel onze uitnodiging hiervoor. 
Vergeten in te schrijven? Kan nog hoor! Immers, hoe meer zielen, hoe 
meer vreugde! Uitnodiging KICK-OFF KS Leiden 2022.docx  
Leuk om elkaar te zien! 

 

Wat komt er de komende weken 
allemaal op ons af? 
De eerste belangrijke stap zijn de DRAAIBOEKEN, die iedere school 
eind maart zal ontvangen. Daarin is straks voor iedere groep alles te 
lezen over hoe de sportdag eruit gaat zien; hoe de groepen verdeeld 
zijn en welke kleuren T-shirts er voor de verschillende groepen 
beschikbaar zijn. 
 
Joey Wilmot, één van de drijvende krachten uit de werkgroep, tevens 
Team coordinator & Buurtsportcoach, stuurt voor een belangrijk deel 
de inzet van de medewerkers van Incluzio Leiden aan en vervolgt: 
“Dit jaar voor het eerst de nieuwe opzet tijdens de Koningsspelen voor 
de groepen 8 van de deelnemende scholen. Verenigingen, 
sportorganisaties en Koningsspelen Leiden hebben de handen ineen 
geslagen om de kinderen kennis te laten maken met verschillende 
sporten bij hun in de wijk. Alle leerlingen van groep 8 krijgen in de 
ochtend van 22 april 2 verschillende sportclinics bij 2 verschillende 
sportverenigingen. Kinderen kunnen in sportkleding naar school 
komen om daarna op de fiets te stappen en naar de eerste clinic te 
gaan bij hun in de buurt. We hebben de puzzel zo gelegd dat het 

https://docs.google.com/document/u/0/d/173iVkuc8eZ9dDr7YxDelv5ra4i5XfZ9R/edit


  
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

korte afstanden zijn om van school naar vereniging te gaan. De eerste 
clinic begint om 09:00u, dus zorg dat je op tijd aanwezig bent bij de 
vereniging. Deze clinic duurt tot 10:00u. Daarna kunnen jullie rustig 
jullie spullen pakken om vervolgens weer op de fiets te stappen om 
naar clinic 2 te gaan. Deze begint om 10:45u en duurt tot 11:45u en is 
weer bij een andere vereniging met dus een andere sport. Op deze 
manier proberen wij kinderen sporten te laten beoefenen die ze 
anders misschien nooit gedaan zouden hebben. En wie weet is het zo 
bevallen dat het kind structureel wil gaan sporten bij desbetreffende 
vereniging. Achteraf bekijken wij of deze wijziging iedereen bevallen is 
en of het dus voor herhaling vatbaar is. Of misschien is het toch iets 
eenmaligs.” 

De draaiboeken voor deze opzet komen, gaan net als de andere 
draaiboeken voor de andere groepen, eind maart richting de scholen 
via de mail. Hou de mail dus goed in de gaten.  
 
Als de draaiboeken op de scholen bekend zijn, waarin opgenomen de 
juiste kleuren en aantallen van de groepjes, kan op de scholen de 
controle plaatsvinden of er voor ieder deelnemend kind een juist T-
shirt is.  Dit proces zal plaats moeten vinden tussen 1 en 10 april! 
De scholen controleren zelf de aantallen T-SHIRTS en melden tijdig 
tekorten of overschotten, zodat we de verdeling nog kunnen 
bijsturen. 
Vervolgens hebben we nog bijna 2 weken voordat de Koningsspelen 
aanvangen! 
 
Ondertussen wordt met man en macht gewerkt aan het uittellen van 
de T-shirts.  

 

Zo veel verschillende maten; zo veel verschillende kleuren. 
Als dat maar goed gaat! 



 

 

Incluzio 
 
Veel mensen vroegen ons ook, wat nu precies INCLUZIO betekent en 
welke rol zei vervullen bij de organisatie van de Koningsspelen in 
Leiden. 

Een goed moment om nogmaals Joey Wilmot het woord te geven: 

“Incluzio Leiden is sinds juli 2020 werkzaam in Leiden om het welzijn 
van de inwoners van Leiden te verbeteren. Ook zijn de 
Buurtsportcoaches sindsdien betrokken bij de organisatie van de 
Koningsspelen in Leiden. Beweging en vitaliteit heeft zowel 
raakvlakken met ons als buurtsportcoaches, maar ook met de 
sportdag tijdens de Koningsspelen. Alleen hierom al vinden wij het 
erg belangrijk om van deze dag een sportieve, leerzame en gezellige 
dag te maken.  

De contacten die wij hebben in Leiden kunnen wij zeer goed 
gebruiken om de lijntjes kort te houden tussen de basisscholen, 
verenigingen en andere partners. Afgelopen jaar (2021) hebben wij, 
vanwege corona, een Alternatieve Koningsspelen georganiseerd om 
de doelgroep toch nog extra en op een laagdrempelige manier in 
beweging te brengen. Dit jaar hopen wij met de nieuwe opzet voor de 
groepen 8 in samenwerking met verenigingen weer iets 
vernieuwends toe te voegen aan de totale sportdag. Zo blijven we, in 
samenwerking met het bestuur Koningsspelen Leiden, innoveren en 
hopen wij van deze dag altijd een speciale dag te maken.” 

Tot zover Joey. Het is dit keer een lange Nieuwsbrief geworden, maar 
we zien graag dat iedereen goed op de hoogte is! 
 
Met vriendelijke en sportieve groeten, 
  
Vincent Molkenboer  

Namens Bestuur en Werkgroep van de Stichting Koningsspelen 
Leiden  

 
 
 
 
 
 
 
Reacties en nieuwsitems graag naar info@koningsspelenleiden.nl 
 
 

 


