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Op basis van de tijdsduur van een sportmomentje en de groepsgrootte wordt de 
hoeveelheid activiteiten per sportmomentje vastgesteld:

BIJ SPORTMOMENTJE IS SPORTIEF 
GEZIEN ALLES MOGELIJK!

AANTAL ACTIVITEITEN  PER  SPORTMOMENTJE 

12 - 32 PERS. 33 - 48 PERS. 49 - 64 PERS. 65 - 80 PERS. 81 - 96 PERS.

60 MIN. 2 activiteiten 3 activiteiten 4 activiteiten 5 activiteiten 6 activiteiten

90 MIN. 2 activiteiten 3 activiteiten 4 activiteiten 5 activiteiten 6 activiteiten

120 MIN. 3 activiteiten 3 activiteiten 4 activiteiten 5 activiteiten 6 activiteiten

150 MIN. 4 activiteiten 4 activiteiten 4 activiteiten 5 activiteiten 6 activiteiten

Als bekend is hoeveel activiteiten plaats kunnen vinden tijdens het sportmomentje is het tijd 
om de activiteiten te kiezen. In deze bijlage staan alle mogelijke activiteiten binnen het 
Back to School Arrangement weergegeven. Op basis van onze ervaring en jullie 
groep/aanvraag is het ook mogelijk dat Sportmomentje geschikte activiteiten voor jullie 
arrangement selecteert. 

Het is belangrijk om rekening te houden met de locatie van jullie arrangement in de 
activiteitenkeuze. De organisatie van binnen (indoor) en/of buiten (outdoor) activiteiten is 
afhankelijk van de mogelijkheden op de desbetreffende locatie. Watersportactiviteiten zijn 
uiteraard ook nog eens afhankelijk van een geschikte toegang tot water. 

Sportmomentje heeft een aantal vaste (partner)locaties waarvan bekend is welke 
activiteiten hier mogelijk kunnen plaatsvinden. Sommige activiteiten zouden eventueel ook 
op een geschikte externe locatie georganiseerd kunnen worden. Over deze geschiktheid zal 
goed contact moeten zijn, een arrangement op een externe locatie brengt extra 
organisatie-, transport- en reiskosten met zich mee. 

Tevens is het belangrijk om rekening te houden met de groepssamenstelling. Denk 
bijvoorbeeld aan de behoeftes van de groep maar ook aan de mogelijkheid van ieder 
individu om hieraan deel te nemen. De activiteiten verschillen in intensiteit en kunnen in 
verschillende maten van competitie worden georganiseerd.

Het kledingvoorschrift verschilt per activiteit en deze staan beschreven op de pagina van de 
activiteit. 

ACTIVITEITENKEUZE



PAGINA ACTIVITEIT INDOOR OUTDOOR JEUGDLAND SPORTCENTRUM 
UNIVERSUM 

SINT- 
NICOLAASLYCEUM JAAP EDENBAAN EXTERNE LOCATIE INTENSITEIT

4 Apenkooi          5

5 Trefbal          3

6 Tjoekbal          3

7
Braziliaans 

Voetbal
         3

8 Allesbal          4

9 Hippo Hap          4

10
Mega 
Twister

         3

11
Oversteek- 

spel
         3

12 Knotshockey          4

13 Slagbal          2

BIJ SPORTMOMENTJE IS SPORTIEF 
GEZIEN ALLES MOGELIJK!
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Sportcentrum Universum
Sint Nicolaaslyceum

LOCATIE(S):

Beleef dezelfde vibe nog een keer, maar dan jaren later en het voelt alsof je weer 
terug bent op de basisschool. Waan jezelf een weg in de gymzaal en leef je uit 
tijdens het spel apenkooien.  Het is mogelijk om de apenkooi op te bouwen in een 
sporthal, maar ook op locatie of buiten kan gezorgd worden voor een uitdagende 
apenkooi. Tijdens het apenkooien zullen verschillende spellen iedereen uitdagen 
en wordt een flink beroep gedaan op je creativiteit, snelheid en behendigheid. Er  
zijn diverse spellen die meer vragen dan alleen snelheid en lenigheid. Hierbij zal je 
moeten samenwerken om uiteindelijk te kunnen overwinnen. De spellen verschillen 
in intensiteit, dus voor iedereen is er de mogelijkheid om op zijn/haar eigen 
niveau deel te nemen. Laat je uitdagen tijdens dit nostalgische spel en vergeet 
niet “wie niet snel is, moet slim zijn.”!

KLEDINGVOORSCHRIFTEN: 

OUTDOORINDOOR

Indoor: Sportkleding en schone sportschoenen voor in de zaal.

APENKOOIAPENKOOI

INTENSITEIT:

FAVORIET
FAVORIET



Sportcentrum Universum
Sint Nicolaaslyceum
Externe Locatie

LOCATIE(S):

Trefbal heeft veel weg van tikkertje, alleen dan met een bal. Natuurlijk bekend van 
de basisschool, maar ook vele volwassenen kunnen dit spel waarderen. Ga de 
strijd aan met twee teams, die hun eigen speelhelft hebben. Doel van het spel is 
om zo snel mogelijk alle tegenstanders uit hun speelveld af te gooien. Deelnemers 
die zijn afgegooid worden “schijndoden” genoemd en nemen achter de speelhelft 
van de tegenstander plaats om hulp te bieden aan het eigen team. Wanneer een 
“schijndode” een tegenstander af gooit, dan zal hij/zij weer terug kunnen naar de 
eigen speelhelft. Wanneer meer uitdaging gewenst is kan het spel uitgebreid 
worden met extra regels en toevoegingen van materialen om te schuilen. Dit spel 
voert je weer terug naar je schooltijd en blijkt nog steeds een garantie voor veel 
spelplezier!

KLEDINGVOORSCHRIFTEN: 
Indoor: Sportkleding en schone sportschoenen voor in de zaal.

TREFBALTREFBAL

OUTDOORINDOOR
INTENSITEIT:

FAVORIET
FAVORIET



Sportcentrum Universum
Sint Nicolaaslyceum
Externe Locatie

LOCATIE(S):

Tjoekbal stamt af van het Baskische spel Pelota. Het wordt gespeeld met een 
handbal en een frame met opgespannen elastisch net als doel (de tjoek). Het is
mogelijk om tjoekbal te spelen met één doel, maar doorgaans wordt met twee 
doelen gespeeld. Doel van het spel is om zoveel mogelijk punten te scoren door
de bal van buiten de doelcirkel tegen de tjoek te gooien. Belangrijk hierbij is 
dat de bal wordt gevangen door een medespeler. Wanneer het spel gespeeld 
wordt met twee doelen, dient de bal na elk doelpunt terug gespeeld te worden 
naar het middenveld, voordat een volgend punt gemaakt kan worden door 
hetzelfde team. Voor velen een nieuwe ervaring en zeker het proberen waard!

KLEDINGVOORSCHRIFTEN: 
Indoor: Sportkleding en schone sportschoenen voor in de zaal.

TJOEKBALTJOEKBAL

OUTDOORINDOOR
INTENSITEIT:



BRAZILIAANSBRAZILIAANS
VOETBALVOETBAL

INTENSITEIT:

Sportcentrum Universum
Sint Nicolaaslyceum
Externe Locatie

LOCATIE(S):

Voetbal en volleybal, twee sporten waar menig Braziliaan in uitblinkt! Laat dat 
nou net gecombineerd worden met Braziliaans voetbal en waan je voor even op
de Copacabana. Die twee sporten samen maken dit spel tot Braziliaans 
voetbal. Het speelveld is bij braziliaans voetbal in kleine vakken verdeeld die je 
samen met je teamgenoot bewaakt. Er wordt gespeeld met een lichte bal die 
niet in één van de vakken van jouw team terecht mag komen. Okey, een keer 
stuiteren is toegestaan, maar daarna moet de bal teruggespeeld worden naar 
de kant van jullie tegenstanders! Het is toegestaan om de bal maximaal 3x 
achtereenvolgens aan te raken met handen, voeten en hoofd! Een hilarisch spel
met gegarandeerd een brede glimlach na afloop!

KLEDINGVOORSCHRIFTEN: 
Indoor: Sportkleding en schone sportschoenen voor in de zaal.

OUTDOORINDOOR



Sportcentrum Universum
Sint Nicolaaslyceum
Externe Locatie

LOCATIE(S):

Kan je ook geen keuze maken tussen één specifieke sport? Dan is “allesbal” 
zeker de sport om te gaan spelen. Bij allesbal wordt een selectie van 
verschillende sporten met elkaar gecombineerd. Er wordt in 2 teams tegen 
elkaar gestreden, waarbij na elk gescoord punt de teamsport die gespeeld 
wordt veranderd. De teamsporten die mogelijk zijn met Allesbal zijn Trefbal, 
Tjoekbal, Voetbal, Flag Football, Knotshockey en Ultimate Frisbee. De 1-0 kan 
gescoord worden door een omhaal in de kruising en de gelijkmaker door een 
touchdown!

KLEDINGVOORSCHRIFTEN: 
Indoor: Sportkleding en schone sportschoenen voor in de zaal.

ALLESBALALLESBAL

INTENSITEIT:
OUTDOORINDOOR



INTENSITEIT:

Sportcentrum Universum
Sint Nicolaaslyceum
Externe Locatie

LOCATIE(S):

Hippo’s (nijlpaarden) zijn één van de grootste landzoogdieren en beschikken over 
een enorme bek. Dit dier is de basis voor het hilarische spel “hippo hap”. Tijdens dit 
spel werk je als team samen om zoveel mogelijk voedsel (spelmaterialen als ballen) 
te verzamelen. Afwisselend bestaat elke “hippo” uit twee teamleden. Het eerste 
teamlid neemt plaats op een klein verrijdbaar karretje en het tweede teamlid stuurd 
door middel van de benen van teamlid 1. De bek van de “hippo” bestaat uit een krat 
en hiermee is het de bedoeling om zo snel mogelijk het losgelaten voedsel te 
verzamelen. Het team wat uiteindelijk het meeste voedsel verzameld heeft, heeft 
een punt gescoord. Tijdens dit spel wordt flink aanspraak gemaakt op het 
onderlinge teamwork, snelheid en behendigheid. Wees tijdens dit spel de veelvraat 
en verzamel het meeste voedsel!

KLEDINGVOORSCHRIFTEN: 
Indoor: Sportkleding en schone sportschoenen voor in de zaal.

HIPPO HAPHIPPO HAP  
FAVORIET
FAVORIET

OUTDOORINDOOR



Het klassieke spel Twister is natuurlijk bij iedereen bekend, maar met deze mega
variant kun je met ongekend veel deelnemers tegelijk twisteren. Tijdens twister 
worden jullie met verschillende individuele- en teamspelen uitgedaagd en 
wordt een flink beroep gedaan op de lenigheid van de deelnemers. Wring jezelf
dus in allerlei bochten, verzacht het leed van de mogelijke spierpijn en zorg 
ervoor dat jouw team als laatste staande blijft en dus wint! 

KLEDINGVOORSCHRIFTEN: 
Indoor: Gemakkelijk zittende (sportieve) kleding en schone schoenen voor 
in de zaal. 

MEGA TWISTERMEGA TWISTER

Sportcentrum Universum
Sint Nicolaaslyceum
Externe Locatie

LOCATIE(S):

OUTDOORINDOOR
INTENSITEIT:



Het oversteekspel is de ultieme samenwerkingsopdracht. Welk team lukt het om 
zonder de vloer aan te raken de overkant te bereiken? Interessant is om te zien 
welke rollen er binnen het team zichtbaar worden gedurende de opdracht. Wie 
willen er eerst overleggen en wie gaan er gelijk aan de slag? Goed blijven 
communiceren is key bij dit spel. Wat gebeurd er wanneer je niet meer mag 
praten óf wanneer één iemand uit de groep een handicap krijgt zoals een 
geblindeerde bril? Ook is het de uitdaging om met steeds minder materiaal de 
overkant te bereiken. Allemaal restricties waarmee de samenwerking extra 
wordt gestimuleerd!

KLEDINGVOORSCHRIFTEN: 
Indoor: Gemakkelijk zittende (sportieve) kleding en schone schoenen voor 
in de zaal. 

OVERSTEEKSPELOVERSTEEKSPEL

Sportcentrum Universum
Sint Nicolaaslyceum
Externe Locatie

LOCATIE(S):

OUTDOORINDOOR
INTENSITEIT:



Leef je uit tijdens dit “knotsgekke” spel. Zoals de naam van dit spel al een 
beetje aangeeft, wordt gespeeld met sticks die lijken op knotsen of tampons. 
Vandaar ook de bijnaam “tamponhockey”. De onderkant van de stok bestaat uit
een wit stuk foam. Met dit uiteinde dient de bal geslagen te worden. Bij 
knotshockey is het net als bij “normaal” hockey een wedstrijd tussen 2 teams. 
Belangrijk tijdens het spel is om samen te werken en naar elkaar over te spelen, 
zodat de bal uiteindelijk in het doel van de tegenstander geslagen kan worden.
Uniek is de ronde stick waarmee gespeeld wordt, wat zorgt voor onverwachte 
wendingen in het spel.

KLEDINGVOORSCHRIFTEN: 
Indoor: Sportkleding en schone sportschoenen voor in de zaal.

KNOTSHOCKEYKNOTSHOCKEY

Sportcentrum Universum
Sint Nicolaaslyceum
Externe Locatie

LOCATIE(S):

OUTDOORINDOOR
INTENSITEIT:



Sportcentrum Universum
Sint Nicolaaslyceum
Externe Locatie

LOCATIE(S):

Bij welke sport kun je brand schreeuwen, zonder dat de brandweer wordt 
opgeroepen? Hoe voelde het ook alweer om een homerun te scoren? Lukt het je
om die laatste “uit” te scoren, zodat er gewisseld wordt… Beleef het opnieuw 
met de slagbal clinic en beleef de grootste lol die je vroeger op school hebt 
ervaren. De clinic wordt altijd op wens afgestemd, zodat er ludieke varianten 
ontstaan. Samen met de instructeur leer je de basisregels en vaardigheden, 
waarna het uitgebreid wordt tot een heel leuk en uitdagend spel. Zelfs het 
plaatsen van obstakels is mogelijk en geeft een heel nieuwe dimensie aan deze
slagbal clinic.

KLEDINGVOORSCHRIFTEN: 
Indoor: Sportkleding en schone sportschoenen voor in de zaal.

SLAGBALSLAGBAL

INTENSITEIT:
OUTDOORINDOOR


