
Beste Friese basisschool,

In december is het zo ver: het Olympisch Kwalificatie Toernooi (OKT) Curling komt naar Leeuwarden! Ook in het onderwijs 
kunnen we dat evenement niet zomaar voorbij laten gaan. Daarom organiseren wij voor basisscholen uit de omgeving 
op verschillende dagen kennismakings-clinics onder leiding van Curling Club Fryslân. Middels deze brief nodigen we jullie 
dan ook uit om met groep 7 en 8 kennis te komen maken met deze mooie sport. 

OKT
Voor het Nederlands heren curlingteam is het OKT een unieke mogelijkheid om zich op eigen bodem te kwalificeren voor 
de Olympische Winterspelen van Beijing in 2022. Nooit eerder fungeerde Nederland als gastland bij een internationaal 
curlingtoernooi van deze omvang; een primeur dus! Het kwalificatietoernooi vindt plaats van zaterdag 4 december tot en 
met zondag 19 december in de Elfstedenhal. 

Scholenprogramma
In deze twee weken vinden ook de kennismakings-clinics voor scholen plaats, en wel op de dagen in onderstaande tabel. 
Deze clinics zijn een initiatief van de Elfstedenhal, de gemeente Leeuwarden, Curling Club Fryslan, BV Sport en worden 
jullie kosteloos aangeboden. Inbegrepen is de huur van het curling-materiaal, de huur van het ijs en de begeleiding door 
Curling Club Fryslân. Eventuele vervoerskosten zijn niet inbegrepen. De organisatie van het scholenprogramma is, net als 
het OKT zelf, mede in handen van Triple Double Sportmarketing. 

Dinsdag 7 december Dinsdag 14 december

• 09:00 uur – 09:45 uur • 09:00 uur – 09:45 uur

• 10:00 uur – 10:45 uur • 10:00 uur – 10:45 uur

• 11:00 uur – 11:45 uur • 11:00 uur – 11:45 uur

Woensdag 8 december Woensdag 15 december

• 09:15 uur – 10:00 uur • 09:15 uur – 10:00 uur

• 10:15 uur – 11:00 uur • 10:15 uur – 11:00 uur

• 11:15 uur – 12:00 uur • 11:15 uur – 12:00 uur

Vrijdag 10 december Vrijdag 17 december

• 09:00 uur – 09:45 uur • 09:00 uur – 09:45 uur

• 10:00 uur – 10:45 uur • 10:00 uur – 10:45 uur

• 11:00 uur – 11:45 uur • 11:00 uur – 11:45 uur

Wil jouw school hierbij zijn? Mail dan een drietal geschikte tijdstippen naar schoolcurling@tripledouble.nl. Ook voor 
vragen kun je bij dit adres of op telefoonnummer 0646796761 terecht. Na aanmelding nemen wij contact met je op  
over de verdere invulling. 

We zouden het ontzettend leuk vinden om jullie in december te mogen ontvangen!

Met sportieve groet,

Sybrand van Haersma Buma Klaas Siderius
Burgemeester Gemeente Leeuwarden Algemeen directeur Elfstedenhal

Johannes Koornstra Johan van der Kooi
Voorzitter Curling Club Fryslan Directeur BV Sport


