
Draaiboek
 

1. Er wordt een datum afgesproken en toernooi wordt opgenomen in de 
agenda op de website en de schoolagenda’s. In mate van het mogelijke 
worden de toekomstige edities op éénzelfde moment ingepland. 

2. Het toernooi kan plaats vinden in een grote sportzaal van een school 
(gastschool) of een gemeentelijke sportzaal, daar zorgt de lokale partner 
voor. 

3. Er wordt afgesproken welke scholen deelnemen en met welke 
leerjaren. Op basis van deze gegevens wordt één of meerder 
tornooidagen afgesproken.  

4. Maak een cluster van scholen die in elkaars buurt liggen en die zich 
makkelijk kunnen verplaatsen naar de sportzaal van het gebeuren, zodat 
je geen extra vervoer moet voorzien. In grote gemeenten kunnen er 
meerdere clusters zijn en dus meerdere toernooien. 

5. Een toernooi kan ook per school georganiseerd worden. Een leuke 
sportdag en manier om kennis te maken met het concept. Zeker een 
aanrader voor grote scholen met meerdere klassen per leerjaar. 

6. Als het toernooi voor de eerste keer plaats vindt, raden we aan om te 
starten met de 1ste graad, jaar na jaar kunnen we dan verder groeien. 
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7. Een wedstrijd neemt een dagdeel in beslag (voor of namiddag). Per 
dagdeel nemen kinderen van eenzelfde leerjaar deel. Bvb 1ste leerjaar 
verschillende scholen ‘s morgens, 2de leerjaar in de namiddag. 

8. Een grote sportzaal kan maximaal per dagdeel ongeveer 280 
deelnemers verwerken.  In sommige gemeenten, waarbij vele scholen 
deelnemen verloopt het toernooi over meerdere dagen. Wij doen een 
concreet voorstel op basis van de startgegevens.  

9. De kinderen bekomen minstens één voorbereidende les waar ze 
de winnende en verdedigende posities leren.  We hebben video’s met 
reglement en oefeningen beschikbaar om de leerkracht Lo te helpen. 
Maar aan te raden is een kleine bijscholing in te plannen voor alle 
plaatselijke leerkrachten LO. 

10. Het staat scholen vrij om ons extra in te huren om deze voorbereiding 
op school aan te bieden. De school stelt een moment voor. 

11. Hoe meer deelnemers, hoe meer poules en hoe meer scheidsrechters 
we nodigen hebben. Deze scheidsrechters zijn leerlingen van de derde 
graad en of leerlingen van een secundaire school.  

12. De referee opleiding kan gegeven worden door de sportleerkracht en 
of door de vzw SchoolGrappling. Betreffende sportleerkracht kan dan ook 
deelnemen aan de eventueel geplande bijscholing en of kan beroep doen 
op onze instructie video’s.  

13. We hebben minstens evenveel referees nodig, als er poules zijn, 
maw totaal aantal deelnemers per dagdeel gedeeld door circa 8= aantal 
scheidsrechters. Als er meer zijn plaatsen we sommige per twee per poule. 



14. De scholen, (klasleerkrachten of leerkrachten LO) schrijven de 
kinderen in via deze website: naam, leerjaar, geslacht, gewicht. Ten 
laatste 10 dagen voor de wedstrijd! Ze hebben hiervoor hun gewicht 
nodig. Gewicht is een gegeven binnen (vecht)sporten omdat we op deze 
manier veiligheid kunnen garanderen en ook een gelijke tegenstander.  

15. Op basis van deze gegevens maken wij de poules. In elke poule zitten 
maximaal 9 kinderen. Meisjes of jongens, van verschillende scholen en 
van ongeveer hetzelfde gewicht, ze komen allen tegen elkaar uit.  

16. Tip. De klasleerkrachten van 1ste graad raden we aan om te werken 
aan het leerdoel ‘omgaan met winst en verlies’. De klasleerkrachten 
van de leerlingen die referee spelen kunnen inzetten op de andere 
leerdoelen die ze tijdens dit toernooi kunnen ophalen. Video met 
verantwoordelijkheden en taken van de scheidsrechter ter beschikking.) 

17. De vzw SchoolGrappling organiseert het geheel, geen zorgen! We 
brengen ook alle matten mee, poules, medailles, EHBO, … enkel de 
sportzaal moet ter beschikking gesteld worden door bvb een gastschool 
of ism de plaatselijke sportfunctionaris. 

18. De dag zelf. Alle matjes moeten gelegd worden en dat is hele karwei, 
alle hulp is welkom, soms krijgen we hiervoor de hulp van de leerlingen 
die rol van scheidsrechter op zich nemen. 

19. Bij aankomst krijgt de juf of meester en omslag met stickers. Elk 
kind bekomt een sticker met zijn naam en het nummer van de mat. Elke 
poule heeft een nummer. Op die mat maken de kinderen kennis met 
hun referee en de andere deelnemers.



26. We verzamelen de kinderen terug per school op het einde van elk 
dagdeel en bedanken de referees voor hun inzet en eerlijkheid. 

27. De referees ruimen op einde van 2de dagdeel de matjes van hun 
poule op en leggen ze op de desbetreffende paletten.  

28. Na afloop van toernooi wordt onmiddellijk een datum geprikt voor 
de volgende editie en is er ruimte voor evaluatie en aanpassingen.  

29. SchoolGrappling is een gepatenteerd merk. Een school of gemeente 
kan ook zelf in staan voor de gehele organisatie en enkel de bvb de 
matten inhuren van de vzw SchoolGrappling. Elk toernooi dient wel 
geregistreerd te worden op de website van de vzw SchoolGrappling, 
er wordt dan minimaal iets aangerekend voor het digitale 
inschrijvingssysteem dat de poules beheert en ter beschikking stelt. 
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