
 

 

Vervolgaanbod AKT Sportexperience 2019 
Maak kennis met een sport naar keuze!  
 
Om je in te schrijven voor de vervolglessen, moet je een aantal stappen doorlopen. 

1. Bedenk op basis van je ervaringen tijdens de AKT Sportexperience, de brief met daarin jouw 
persoonlijke scores en het vervolgaanbod van de sportverenigingen (zie hieronder) met 
welke sport je verder kennis wilt maken. 

2. Schrijf je in voor de sport van jouw keuze op www.almere.nl/sportexperience. 
3. Schrijf, indien zichtbaar, de data van de vervolgles(sen) in je agenda. 
4. Jouw gegevens worden doorgestuurd naar de sportvereniging van jouw keuze. Zij nemen 

contact met je op en voorzien je van alle benodigde informatie. 
 
Belangrijk: alle vervolglessen starten pas begin November. Inschrijving is mogelijk tot en met  
zondag 10 november. 
 
Alle sportverenigingen die bij de AKT Sportexperience aanwezig waren, hebben een 
vervolgmogelijkheid voor je. Veel succes met kiezen en alvast veel sportplezier! 
 

CLUSTER BUDOSPORTEN 

 
Krav Maga  
Krav Maga Almere biedt 1 gratis proefles aan naar keuze. De opties zijn maandag 17.00u en 
woensdag 16.00u.  
Website: www.kravmagaalmere.nl 
 
Judo 
Almere Maru biedt je de kans om een keer kennis te maken met judo. Dit kan op een donderdag van 
17.00u – 18.00u. 
Website: www.almeremaru.nl/ 
 
Taekwondo 

Taekwondo School Sam Jang biedt je de kans om kennis te maken met taekwondo. Het vervolg 
aanbod bestaat uit 3 lessen. Dit kan op dinsdag van 17:30 tot 18:30 (5 t/m 11 jaar) en donderdag van 
18:30 tot 19:30 (11+) op de Johan Jongkindstraat 28 
 
Kickboksen  
Fightmasters biedt het vervolgaanbod van 3 lessen aan op maandag & woensdag van 18:00 tot 
19:00u.  
Website: http://www.fightmasters.nl/ 
 
 

CLUSTER BALSPORT 

 
American Football 
De Flevo Phantoms bieden deelnemers drie vervolglessen aan. Er kan worden meegetraind met de 
bestaande trainingsgroepen.  

- Peewees (8 t/m 12 jaar): woensdag en vrijdag van 18.45 – 20.30 uur 
- Cubs (12 t/m 15 jaar): woensdag van 19.00 – 20.30u en vrijdag van 19.00 – 21.00 uur 

Website: www.flevo-phantoms.nl 
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Hockey 
MHC Buitenhout biedt drie vervolglessen aan. Deze proeftrainingen zullen t/m vrijdag 15 november 
gegeven worden. 
Op de dinsdag van 16.00-17.00 uur o.l.v. Anton Visser 
en op de vrijdag van 18.30-19.30 uur o.l.v. Marie-Claire Evers.  
 
De kinderen kunnen zich aanmelden d.m.v. een mail sturen onder vermelding van Sportexperience. 
Website: www.buitenhoutmhc.nl 
 
Basketbal 
Almere Pioneers biedt 4 gratis proeftrainingen aan om verder kennis te maken met de sport 
basketbal en met de vereniging Almere Pioneers. Voor belangstellenden sturen wij de informatie 
over onze werkwijze en vragen we gegevens benodigd om het kind in te delen in de juiste 
proeftrainingsgroep. 
Website: www.almerepioneers.nl 
 
Volleybal 
Volleybalvereniging Almere Buiten biedt vier vervolglessen aan. Je kunt daarbij aansluiten bij 
bestaande trainingen van de vereniging op 11, 18 en 25 november 2019. Na inschrijving neemt de 
vereniging contact met je op voor het maken van verdere afspraken. 
Website: www.vvab.nl 
 
 

CLUSTER RACKETSPORT 

 
Tafeltennis 
Je kunt verder kennismaking met tafeltennis bij de Almeerse Tafeltennis Club (ATC) in Almere Haven 
(Meerveldstraat). Dat is op 15 en 18 november en 3 december van 19.00 – 20.15 uur.  
Website: www.almeersetafeltennisclub.nl 
  
Badminton 
Om nog beter kennis te maken met badminton, kun je bij Almeerse Badminton Club '14 (ABC'14) op 
11, 15 en 18 november meedoen met de training. Dit is van 19.00 uur tot 20.00 uur in sporthal 
Indische Buurt (Almere Buiten). De training wordt gegeven door Sivan Man, die ook de clinics 
verzorgde. 
Website: www.abc14.nl 
 
Tennis 
De aanmeldingen voor het vervolgaanbod tennis kunnen kiezen tussen vier locaties: 
LTC Waterwijk - Almere stad 
TV Koriander - Almere stad 
Club Pellikaan Almere - Almere stad 
LTV Almere - Almere Haven 
 
Afhankelijk van leeftijd zullen we de kinderen worden uitgenodigd voor 3 lessen. 
Maandag t/m vrijdag tussen 16.00-18.00 zullen deze trainingen verzorgd worden. 
Website: www.tenniscollegeflevoland.nl/ 
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CLUSTER WATERSPORT 

 
Vanwege de weersomstandigheden in de winterperiode vinden de meeste kennismakingslessen voor 
het cluster Watersporten plaats in het voorjaar van 2020. 
 
Roeien 
RV Pampus biedt het volgende vervolgaanbod: 
-Vanaf 10 jaar kun je lid worden bij onze roeivereniging. Voor jeugdleden van 10 t/m 17 jaar is er op 
zaterdagochtend instructie. 
-Regelmatig wordt er meegedaan aan wedstrijden bij verenigingen in de buurt en ook worden er 
leuke activiteiten georganiseerd voor en door de jeugdleden, zoals het Jeugdkamp, Halloweenfeest, 
Sinterklaas en een Paasontbijt.  
-Beginnende jeugdleden kunnen twee proeflessen meedoen en  dan besluiten om lid te worden.  
 
Locatie: RV Pampus, Verlaatweg 7, Almere 
Website: www.rvpampus.nl 
 
Zeilen  
Sail Today biedt keuze uit het volgende vervolgaanbod (vanaf april 2020): 
Een zeil cursus van 1 x 3 uur zeil les, inclusief gebruik van materiaal en zeiluitrusting. 

- Kinderen die al kunnen zeilen, kunnen ook een jaarabonnement voor 25 euro p.m. afsluiten 
waarmee ze onbeperkt zelf kunnen zeilen. 

- Locatie: Sail-Today, IJmeerdijk 20, Almere 
Website: www.sail-today.nl  
 
Windsurfen 
Windsurfvereniging Almere Centraal biedt het volgende vervolgaanbod: 

- 2 gratis proeflessen Indoor Wintertraining volgens het ASM principe en 
- 2 gratis proeflessen windsurfen vanaf half april 2020 
- Wil je lid worden? Dan kost dat per jaar 52,50 (inclusief vrijwilligersbijdrage van 

20,00)(jeugdtarief t/m 17 jaar) 
- Als je lid bent, kun je je vervolgens aanmelden voor lessen: 

o Windsurflessen vanaf ½ april tm ½ okt 26,50 per mnd., inclusief gebruik van 
surfmateriaal en wetsuit 

o Indoor Wintertraining van begin nov t/m ½ april 21,00 p/mnd. 
o Als lesser krijg je ook een strippenkaart van 8 strippen waarmee je per strip 3 uur 

lang surfmateriaal van de club kunt huren. 
o Locatie: WSV Almere Centraal, Surfstrand Haven 2, Gooimeerdijk-West 

Website: www.almerecentraal.nl 
 
 
 

CLUSTER OUTDOOR 

 
Golf 
De vervolglessen golf worden verzorgd door Golfclub Almeerderhout. De lessen vinden plaats op 
17 november en 1 december. 
9 en 10 jaar: van 10.30u – 12.00u 
11 t/m 14 jaar: van 12.00u – 13.30u 
Website: www.almeerderhout.nl 
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Frisbee 
-Almere Spinners geeft op de volgende dagen een vervolgaanbod: 
op 14, 21 en 28 november tijdens de reguliere trainingen. 
-Vanaf november start voor ons het indoorseizoen en vinden de trainingen plaats in de Olympiahal 
van het Topsportcentrum, van 18:30-19:30. 
Website: www.almerespinners.nl 
 
Honk- en softball 
De jeugd traint in de winter in de weekenden in de hal op ons complex.  
Voor Almere'90 Honk en Softbal is het adres: Estafettelaan 2 Sportpark FBK. 
Met de desbetreffende contactpersoon van Almere’90 wordt er afgestemd op welke dagen en tijden 
de proeflessen gedaan kunnen worden, dit afhankelijk van de leeftijd. 
Website: www.a90.nl 
 
Atletiek 
Atletiekvereniging Almere ’81 biedt je drie vervolglessen aan bij de vereniging op: 
 

Geboortejaar Categorie Dagen Tijden 

2009/2010 Pupillen A Dinsdag & vrijdag 18.00 – 19.30 

2007/2008 Junioren D Maandag & woensdag 18.00 – 19.30 

2005/2006 Junioren C Maandag & woensdag 19.00 – 20.30 

 
De lessen vinden plaats op de atletiekbaan op het sportpark Fanny Blankers Koen. Het is afhankelijk 
van je leeftijd op welke tijden de trainingen plaatsvinden. 
Website: www.almere81.nl 
 
 

CLUSTER GYMNASTIEK / FREERUNNING 

 
Freerunning 
Vanuit Zero Freerunning bieden wij als vervolgaanbod 2 proeflessen aan op de donderdag. De lessen 
worden gegeven aan de prozastraat 121. Afhankelijk van de leeftijd is dit voor 8+ van 18:00 tot 19:00 
en voor 12+ van 19:00 tot 20:00. Voor meer info en het inschrijven, 
Website: https://zero-freerunning.nl/almere/ 
 
 
 

DANS 

 
United Dance Almere biedt 3 proeflessen aan, te kiezen uit: 
- Dancehall 9+ op donderdag van 16:30-17:30 uur 
- Afrodance 11+ op donderdag van 18:30-19:30 uur 
- Hip Hop 10+ op woensdag van 16:30-17:30 uur 
- Ballet 8+ op donderdag van 16:30-17:30 uur 
Website: www.uniteddancealmere.nl 
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JEUGDFONDS SPORT & CULTUUR 

 
Geen geld om mee te doen? 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere betaalt  een deel van de contributie / het lesgeld voor 

kinderen en jongeren tussen de 4 en 18 jaar uit gezinnen waar te weinig geld is om te sporten, 

muziek te maken, te dansen, schilderen, toneel te spelen of iets anders creatiefs te doen. 

Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Aanvragen worden gedaan door een intermediair: 

bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam of schuldhulpverlener. Het 

toegekende bedrag wordt direct betaald aan de instelling waar het kind les heeft. Uiteindelijk hoeft 

het kind zicht alleen maar te melden bij de club en kan vervolgens starten. 

Meer weten? Kijk op www.jeugdfondssportencultuur.nl/almere. 
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