Landelijke en/of regionale coördinator SmartPool Scholencompetitie
Najaar 2019 willen wij in samenwerking met Sectie Pool op de genoemde 38 scholen (we hebben er
alweer vier in de wachtrij!) een SmartPool Scholencompetitie organiseren zodat we dan ook de sport
kunnen verbinden aan dit project. Hoe gaaf zou het zijn als er straks uit iedere school finalisten
komen waar we dan een mooie finale voor kunnen organiseren. En hopelijk zien we dan in een paar
jaar tijd het aantal deelnemers aan het NK Jeugd toenemen.
Voor poolliefhebbers, SmartPool trainers en de zalen waar jullie aan verbonden zijn kan dit
interessant zijn omdat de kans groot is dat best veel kids wel eens training willen hebben van jullie of
willen spelen voor het ‘echie’, in jullie poolzaal dus.
Feitelijk alles ligt klaar: de scholen zijn er. De leerlingen zijn er. De speciale programma’s zijn er die
leraren gaan gebruiken om SmartPool nu eens niet in de wiskundeles, maar in de gymzaal te houden!
(Waar de leerlingen zich gaan plaatsen voor te spelen wedstrijden tegen andere scholen, met
uiteindelijk een afsluitende landelijke finale.) Maar het enige wat nog ontbreekt… de persoon die dit
wil coördineren!
Dit is op zich niet een heel zware of tijdrovende functie – maar hij is wel cruciaal! Het gaat om het
zorgen dat alle scholen het gewenste materiaal hebben, om het begeleiden bij onduidelijkheid, het
zijn van een informatiebron/verbinding tussen scholen en poolzalen, en degene die de opzet maakt
voor de SmartPool Scholencompetitie Finaledag!
Echt super te gek, omdat deze Scholencompetitie kan bijdragen aan datgene wat we allemaal zo
graag willen: meer jonge poolspelertjes. Waar SmartPool zelf vooral gericht was op het leeraspect en
wiskunde leuker maken, is hier ook het competitieve gedeelte van belang – met dus een aanzienlijke
kans op spelertjes met de talenten, mentaliteit of wens om ook buiten schooltijd te gaan poolen.
Alles wat we altijd al wilden – alleen ontbreken de financiële middelen om hier nogmaals een
betaalde projectmedewerker op te zetten. Wij hopen dan ook dat iemand vanuit het pool dit heel
graag zou doen! (Of, misschien wel 2 of 3 mensen vanuit het pool, in gezamenlijkheid – om het zo
voor iedereen wat betreft uren ‘leuk te houden’.)
Interesse? Mail naar info@knbb.nl o.v.v. “Scholencompetitie”, en wij nemen contact met je op.

