
Schooltoernooien vallen in de smaak 
Het eerste weekend van 
april was voor veel Veldho-
vense basisschoolleerlin-
gen een sportief weekend.  
Want op zaterdag 5 april 
hield SDO het schoolkorf-
baltoernooi en op zondag 6 
april was er een groot 
handbaltoernooi in sport-
complex De Heiberg. 
 
door Brede School Verslagge-
vers Hannah, Emma en Zoë 
 
VELDHOVEN - Op zaterdag 5 
april was het weer zover! Tijd 
voor het schoolkorfbaltoer-
nooi. Dat toernooi is voor alle 
basisscholen in Veldhoven. 
Iedereen moest om half twaalf  
aanwezig zijn bij korfbalvereni-
ging SDO in de Rapportstraat   
Het toernooi begon om twaalf 
uur en duurde tot vijf uur. Er 
waren heel veel scholen uit 
Veldhoven. Elke klas vanaf 
groep 3 mocht meedoen. De 
groepen 8 speelden vijf wed-
strijden, elk van twee keer tien 
minuten. 
Als je een wedstrijd speelt, 
moet je proberen te scoren in 
de korf. Als een tegenstander 
zijn of haar hand omhoog 
houdt als iemand schiet, is het 
doelpunt verdedigd. Verder 
mag je de bal niet met je voet 
aanraken en moet je sportief 
spelen. Je mag niet schoppen 
of slaan en dat soort dingen, al 

werd dat niet verteld.  
Op het terrein van SDO waren 
zeven speelvelden. De groep 3 
kinderen speelden op het 
kunstgrasveld. Om vijf uur was 
de prijsuitreiking. Als je team 
eerste of tweede was gewor-
den, kreeg je een beker. Wie 
derde, vierde of vijfde was, 
kreeg een snoepzakje. De eer-
ste en tweede kregen natuur-
lijk ook een snoepzak. Je kon 
ook een Talent van het  Jaar-
prijs winnen.   
Het team van groep 6/7 van 
basisschool Sint Jan Baptist 
speelde de eerste wedstrijd 
om 12.35 uur  en de laatste 
wedstrijd om 16.35 uur. In die 
vier uur zaten nog twee wed-
strijden, dus hadden ze om vijf 
uur vier wedstrijden gespeeld. 
Dat was in poule 7. Het team 
van groep 7/8 zat in poule 8. 
Zij werden vierde van de vijf 
teams in de poule. Groep 6/7 
eindigde op de derde plaats 
van de vijf. Een hele knappe 
prestatie van beide groepen.  

Op zondag 6 april was het 
schoolhandbaltoernooi in  De 
Heiberg in Veldhoven. Er wer-
den deze dag allemaal hand-
balwedstrijdjes gespeeld van 
tien minuten. Het toernooi 
begon om kwart over twaalf 
en begon met een training. 
Wat spelletjes, overgooien en 
nog meer leuke spellen.  

Om vijf voor één begonnen de  wedstrij-
den. Er deden scholen mee en handbal-
verenigingen. Iedereen speelde zes wed-
strijden. Het team van groep 8A van ba-
sisschool De Berckacker stond in de 
tweede ronde, de kwart finale en de hal-
ve finale.  Maar Senna, Nova, Zoë, Lobke, 
Lars, Joey en Bas verloren de halve finale 
met 7-5 van  Berckacker 2. Dat team 
stond in de finale en won! Het is de twee-
de keer op rij dat De Berckacker eerste 
werd. Het handbaltoernooi was een hele 
leuke en geslaagde dag. Als oud-
handballer was ik weer even lekker op 
mijn plek! Op het einde kreeg iedereen 
een bonnetje voor een gratis ijsje. 
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Emma, Hannah en Zoë bezig met hun 

verslag van de toernooien waaraan  
ze meededen.  Foto’s: Lisette Oosterbosch 


