
(Jeugd)SportPas rooster najaar 2018 

Dit is de alweer de tweede (Jeugd)Sportpas (JSP) folder. Dit keer met 3 nieuwe sporten; atletiek, turnen en streetdance! Per 
gekozen sport wordt een bedrag van € 6,- gevraagd. Wil je meer dan 1 sport uitproberen? Dat kan ook natuurlijk, je mag zoveel 
sporten uitproberen als jij wilt!  
 
Nieuwe website 
Team Sportservice heeft een nieuwe JSP website. Bij deze website hoeft u niet meer in te loggen met een gebruikersnaam. Kijk op 
onderstaand rooster waaraan je mee wilt doen, schrijf je vervolgens tussen 11 sept. en 4 okt. digitaal in. Ga naar 
jouw.teamsportservice.nl/zaanstreek-waterland en klik op de JSP-button en vervolgens op “JSP Blok 2”. U kunt 1 sport naar keuze 
kiezen en deze gelijk afrekenen. Let op: Bij te veel/weinig aanmeldingen kunnen data/tijden gewijzigd of geannuleerd worden. Hier 
van wordt u op de hoogte gebracht. Wanneer de sport niet meer op de website staat, betekent het dat de les vol zit. Houd de 
website in dat geval in de gaten want mogelijk wordt er een nieuwe les geplaatst. Er zijn ook JSP lessen die uit meer of minder dan 
vier lessen bestaan.  
 
Meer informatie 
Voor vragen kunt u op woensdagmiddag (14.00 - 16.00 uur) tijdens het JSP-spreekuur bellen naar 0229-287700. Ook kunt u met 
vragen over de JSP mailen naar pbakker@teamsportservice.nl    
 

Sport  Vereniging  Plaats  Groep  

Atletiek AC Waterland Landsmeer 3 t/m 5 

Atletiek AC Waterland Landsmeer 6 t/m 8 

Mountainbiken  MTB Twiske Landsmeer 3 en 4 

Turnen jongens Gymnastiekvereniging Wilskracht Landsmeer 3 t/m 5 

Turnen jongens Gymnastiekvereniging Wilskracht Landsmeer 6 t/m 8 

Turnen meisjes Gymnastiekvereniging Wilskracht Landsmeer 3 t/m 5 

Turnen meisjes Gymnastiekvereniging Wilskracht Landsmeer 3 t/m 5 

Turnen meisjes Gymnastiekvereniging Wilskracht Landsmeer 6 t/m 8 

Streetdance Gymnastiekvereniging Wilskracht Landsmeer 3 en 4 

Streetdance Gymnastiekvereniging Wilskracht Landsmeer 5 en 6 

Streetdance Gymnastiekvereniging Wilskracht Landsmeer 7 en 8 

Volleybal Volleybalclub Waterland Landsmeer 5 t/m 7 

*Atletiek:  
Atletiek is door haar veelzijdigheid een ideale sport om de jeugd op een speelse en gevarieerde manier haar talenten te leren 
ontdekken, waarbij ieder op eigen niveau de prestaties kan verbeteren en zichzelf leert uit te dagen. 
 
*Mountainbiken: 
Mountainbiken is meer dan alleen heel hard door de bossen crossen. Bij het mountainbiken heb je te maken met heel veel 
verschillende factoren. Klimmen, dalen, hindernissen, zand, modder, keien, bochten, enz. Voor al deze factoren heb je een aantal 
basis vaardigheden nodig. Longinhoud, kracht, balans, inzicht, houding, techniek. Bij MTB-Twiske kun je dit allemaal leren zodat je 
sneller, beter en veiliger door de bossen kunt crossen. En niet te vergeten, de fietsvaardigheid die je leert voor in het terrein komen 
ook heel goed van pas bij voor een veilige fietsrit van huis naar school en andersom! 
 
*Turnen: 
Jongens: Tijdens deze lessen wordt er gewerkt aan de verschillende herentoestellen. Naast het werken op de turnonderdelen wordt 
er aandacht besteed aan diverse spelvormen. Met plezier aan je conditie werken staat bij ons voorop. 
Meisjes: Tijdens deze lessen wordt er gewerkt aan verschillende damesonderdelen. Naast het werken op de turnonderdelen wordt 
er aandacht besteed aan diverse spelvormen. Met plezier aan je conditie werken staat bij ons voorop. 
 
*Streetdance: In de les komen verschillende dansstijlen voorbij, zoals hiphop en breakdance. In de lessen wordt gewerkt aan 
techniek en uitstraling. Vooral het plezier in dansen is belangrijk. 
  
*Volleybal: Volleyballen is één van de leukste teamsporten! Maar een goede volleyballer word je natuurlijk pas als je echt gaat 
trainen. Bij volleybalclub Waterland krijg je les van een ervaren, gediplomeerde trainer en speel je samen met anderen in een team. 
Zit jij in groep 4, 5,  6 of 7, meld je dan aan!  
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(Jeugd)SportPas rooster najaar 2018 

 
 

De (Jeugd)SportPas (JSP) inschrijving begint weer! 

Dit is de alweer de tweede (Jeugd)Sportpas (JSP) ronde. Dit keer met 3 nieuwe sporten; atletiek, turnen en 

streetdance! Per gekozen sport wordt een bedrag van € 6,- gevraagd. Wil je meer dan 1 sport uitproberen? Dat kan 

ook natuurlijk, je mag zoveel sporten uitproberen als jij wilt! Met de JSP krijgen deelnemers de kans om 3 tot 4 

kennismakingslessen in een sport te volgen zonder direct lid te worden. De JSP wordt georganiseerd door Team 

Sportservice Zaanstreek-Waterland in samenwerking met basisscholen en lokale sportaanbieders uit de gemeente 

Landsmeer. 

Nieuwe website 

Team Sportservice heeft een nieuwe JSP website. Bij deze website hoeft u niet meer in te loggen met een 

gebruikersnaam. Ga naar jouw.teamsportservice.nl/zaanstreek-waterland, klik op de JSP-button en vervolgens op “JSP 

Blok 2”. U kunt 1 sport naar keuze kiezen en deze gelijk afrekenen.  

Aanmelden en deelname 

Inschrijven is mogelijk tussen 11 september en 4 oktober. De kennismakingslessen worden gegeven tussen 

herfstvakantie en de kerstvakantie. Kijk voor alle data en tijden op de website. Staat de sport niet meer op de website? 

Dan betekent het dat de les vol zit. Houd de website, in dat geval, in de gaten want mogelijk komt er een nieuw 

aanbod. Er zijn ook JSP lessen die uit meer of minder dan vier lessen bestaan. 

Let op: Bij te veel/weinig aanmeldingen kunnen data/tijden gewijzigd of geannuleerd worden. Hier van wordt u op de 

hoogte gebracht. 

Informatie 

Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met Sportservice West-Friesland, Peter Bakker,  

tel. 0229-28 77 00 of mail naar pbakker@teamsportservice.nl.  
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