
 

Drakenbootclinic voor groep 7 en 8 
 

The Dutch Dragons verzorgt op vrijdag 23 april 2021  (de dag van de koningsspelen) clinics voor 
leerlingen van groep 7 en 8.  
 
Belangrijke informatie: 
 

 De clinic is bedoeld voor leerlingen van groep 7 en 8. 
 De clinic duurt 45 minuten. 
 Alle deelnemende leerlingen moeten een zwemdiploma hebben en in staat zijn om 50 

meter gekleed te zwemmen. 
 Per boot mogen maximaal 16 leerlingen deelnemen. 
 Kom in sportkleding of regenkleding en neem extra droge kleding en droge schoenen mee. 

Tip: waterschoenen of gympen die nat mogen worden…..geen kaplaarzen of  
bergschoenen! 

 Zwemvesten zijn verplicht, deze worden beschikbaar gesteld door The Dutch Dragons. 
 Neem geen waardevolle spullen mee op het water. Alles kan nat worden. 
 De organisatie/school is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van waardevolle 

spullen. Geef waardevolle spullen af bij de begeleiders die op de kant blijven. 
 Toiletgebruik in overleg met de begeleiders van The Dutch Dragons. 
 Smaakt het naar meer? Je mag 4x gratis meetrainen. 
 Bij heel slecht weer wordt de clinic kosteloos in overleg geannuleerd. 
 Kosten: €25 per boot, dit wordt na afloop gefactureerd. 

 
Coronamaatregelen: 

 De clinics worden georganiseerd onder de op dat moment geldende Coronamaatregelen. 
Hierdoor kan er in de aankomende periode één en ander aangepast worden. 

 Houd 1,5 meter afstand van volwassenen. 
 Vanwege Corona mogen er geen begeleiders mee in de boot. Onduidelijk is nog of 

begeleiders tijdens de clinic  op het terrein mogen blijven. 
 Vanwege Corona houden we de scholen strikt gescheiden. Op aangeven van de school 

kunnen we ook klassen strikt gescheiden houden. 
 Vanwege de Corona kan helaas geen gebruik worden gemaakt van de kleedkamers. The 

Dutch dragons zorgt voor (party)tenten waar leerlingen tassen kwijt kunnen en zich 
eventueel kunnen omkleden. 
 

Klik op deze link om een impressie te krijgen van drie jaar geleden, toen nog met meerdere 

scholen tegelijk. https://www.youtube.com/watch?v=JPnWdzaT3wc 

 
Meld de school aan m.b.v. onderstaande link: 
https://forms.gle/71QKM5SXjKRUNa6v9 

Wees er snel bij, want vol is vol! 

 
Nog vragen? jeugd@thedutchdragons.nl 
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