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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 
Beach Games 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. 
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Sportcentrum Universum
Jaap Edenbaan
Externe sportlocatie 

LOCATIE(S):

INTENSITEIT:

Een veld vol met mijnen en twee teams, dat zijn de ingrediënten voor het 
mijnenveld spel. De uiteindelijke vraag is: welk team bereikt als eerste levend de
overkant?! In het mijnenveld staan gemarkeerde veilige punten die de 
mogelijkheid bieden aan beide teams om de overkant te bereiken. Beide teams 
krijgen 3 balken en touwen om zich over het mijnenveld te verplaatsen. De 
teams maken gebruik van hetzelfde veld, waardoor het volgen van je juiste 
tactiek voor de oversteek de routekeuze heel belangrijk maakt. Teams die 
uitgaan van spierkracht, concentratie en onderling goed overleg zijn duidelijk in
het voordeel, want als ook maar iets de grond raakt…..BOEM! 

KLEDINGVOORSCHRIFTEN: 

OUTDOORINDOOR

Outdoor: Gemakkelijk zittende (sportieve) kleding (warm genoeg voor 
het weertype) en dichte schoenen die vies mogen worden.

BEACHVOLLEYBALBEACHVOLLEYBAL
FAVORIET
FAVORIET



Sportcentrum Universum
Jaap Edenbaan
Externe sportlocatie 

LOCATIE(S):

INTENSITEIT:

Laat je creativiteit de vrije loop tijdens deze proef en zorg voor een stabiele en 
stevige katapult, zodat jouw team er met de overwinning vandoor gaat! Bij de 
katapult proef draait alles om communicatie en samenwerking. Elk team krijgt 
een aantal balken en touwen, maar uiteraard geen bouwtekening. Als team zal 
er overeenstemming moeten komen over de juiste constructie om het projectiel 
af te schieten. De kwaliteit van de gebouwde katapult wordt op de proef 
gesteld door de grootste afstand te schieten of door het raken van een target.

KLEDINGVOORSCHRIFTEN: 

OUTDOORINDOOR

Outdoor: Gemakkelijk zittende (sportieve) kleding (warm genoeg voor 
het weertype) en dichte schoenen die vies mogen worden.

BEACHVOETBALBEACHVOETBAL



Sportcentrum Universum
Jaap Edenbaan
Externe sportlocatie 

LOCATIE(S):

INTENSITEIT:

Tijdens deze samenwerkingsopdracht staan communicatie en teambuilding 
voorop. Ieder team maakt met drie grote balken en diverse touwen een 
constructie die eruit ziet als een “A”. Andere touwen zorgen dat de constructie 
overeind wordt gehesen en op de horizontale balk gaat één teamlid staan. Als 
de teams de balans van de “A” weten te bewaren, dan gaat er een schepje 
bovenop en wordt er met de constructie een race gelopen. “Lopen” in/met “de 
grote A” vergt heel veel onderlinge afstemmingen, samenspraak, leiderschap, 
volgzaamheid en discipline. Oftewel: teamwork! 

KLEDINGVOORSCHRIFTEN: 

OUTDOORINDOOR

Outdoor: Gemakkelijk zittende (sportieve) kleding (warm genoeg voor 
het weertype) en dichte schoenen die vies mogen worden.

BEACHSLAGBALBEACHSLAGBAL



OUTDOORINDOOR

BEACH FLAGBEACH FLAG  
FOOTBALLFOOTBALL  

INTENSITEIT:

Sportcentrum Universum
Jaap Edenbaan
Externe sportlocatie 

LOCATIE(S):

Een teamactiviteit op het water bij uitstek. Samen met je teamgenoten nemen jullie 
plaats in een rubberen raft van 4 meter bij 2 meter en krijgt elk teamlid een peddel. 
Nu komt het echt aan op samenwerking om met zijn allen het juiste peddel ritme te 
vinden en zo de raft zo snel mogelijk vooruit te stuwen. Één van de vele onderdelen 
die we kunnen aanbieden tijdens het raften is de raftrace waarbij jullie team strijd 
tegen een ander team. Beide teams moeten in een raft dezelfde afstand afleggen 
om vervolgens een denkpuzzel op te lossen. Een ultieme teambuilding activiteit dus 
waarbij kracht, samenwerking en denkvermogen van groot belang zijn. Daarnaast is 
het mogelijk om deze activiteit nog uitdagender te maken door iedereen, behalve 
één stuurman of stuurvrouw die geen peddel hanteert, een verblindende bril op te 
doen. Tijdens deze wateractiviteit is het dragen van een zwemvest verplicht.

KLEDINGVOORSCHRIFTEN: 
Outdoor: Gemakkelijk zittende (sportieve) kleding (warm genoeg voor het 
weertype) en dichte schoenen die nat en vies mogen worden. Droge set kleding
en handdoek meenemen.



Sportcentrum Universum
Jaap Edenbaan
Externe sportlocatie 

LOCATIE(S):

Een eeuwenoude activiteit die de echte oermens in je naar boven moet halen èn 
tegenwoordig een ontzettend leuke teambuildingsactiviteit! 2 (of meerdere) teams, exact 
hetzelfde materiaal, wie komt er als eerste aan de overkant van het water zonder nat te 
worden?! Elk team krijgt eenzelfde frame/houten balken, 4 tonnen en touwen ter 
beschikking en moet hier zo snel mogelijk een vlot van bouwen waarop ze met zijn allen te 
water kunnen! Om het leiderschap en het onderlinge vertrouwen te stimuleren in deze 
teambuilding activiteit kunnen wij de restrictie opleggen dat er slechts 1 teamlid mag 
praten. Deze vlottenbouw race is uit te breiden met een denkpuzzel. Van deze puzzel 
moeten de stukken op het water worden opgehaald en één voor één naar de kant worden 
gebracht. Een ultieme teambuilding activiteit dus, waarbij kracht, samenwerking en 
denkvermogen bepalen welk team er met de overwinning vandoor gaat. Tijdens deze 
wateractiviteit is het dragen van een zwemvest verplicht. 

KLEDINGVOORSCHRIFTEN: 

OUTDOORINDOOR

Outdoor: Gemakkelijk zittende (sportieve) kleding (warm genoeg voor het 
weertype) en dichte schoenen die nat en vies mogen worden. Droge set kleding
en handdoek meenemen.

BEACH FRISBEEBEACH FRISBEE

INTENSITEIT:

FAVORIET
FAVORIET



INTENSITEIT:
OUTDOORINDOOR

Sportcentrum Universum
Jaap Edenbaan
Externe sportlocatie 

LOCATIE(S):

 Ga de strijd met elkaar aan met pijl en boog! Archery Tag is het beste te 
omschrijven als een kruising tussen pijl en boogschieten en trefbal! Doordat 
de pijlen zijn uitgerust met speciale foam-tops kan het spel pijnloos 
gespeeld worden. Om het gezicht te beschermen werken we met hoge 
kwaliteit full-face maskers. Je moet in beweging blijven om niet geraakt te 
worden, om pijlen te bemachtigen, maar ook om weer ten aanval te gaan. 
Er kunnen verschillende spellen worden gespeeld zoals “deathmatch” 
(wanneer je geraakt bent, ben je af) en “capture the flag” (bemachtig de 
vlag van je tegenstander). Tijdens dit spel is zowel teamwork als individuele 
strijdlust van groot belang! 

KLEDINGVOORSCHRIFTEN: 
Indoor: Sportkleding en schone sportschoenen voor in de zaal. 
Outdoor: Sportkleding (warm genoeg voor weertype).

BEACH TREFBALBEACH TREFBAL
FAVORIET
FAVORIET



Verbeter je technieken en ga de strijd aan met elkaar! In teams nemen jullie het
tegen elkaar op, op het speelveld, dat verdeeld is in twee gelijke helften en is 
gescheiden door een net. Om te zorgen dat alle deelnemers goed beslagen 
ten ijs komen, wordt gestart met het aanleren van de verschillende 
slagtechnieken. Na de korte introductie in het volleybal zal in teams gestreden 
worden om de winst al dan niet in een toernooivorm. Als team moet je er, door 
middel van maximaal 3 slagen, voor zorgen dat de bal niet op je eigen 
speelhelft de grond raakt en over het net richting de speelhelft van de 
tegenstander gespeeld wordt. Echter mag eenzelfde teamlid de bal niet twee 
keer achter elkaar slaan, je hebt elkaar dus hard nodig! 

KLEDINGVOORSCHRIFTEN: 

OUTDOORINDOOR

Indoor: Sportkleding en schone sportschoenen voor in de zaal. 
Outdoor: Sportkleding (warm genoeg voor weertype).

BEACH TJOEKBALBEACH TJOEKBAL

Sportcentrum Universum
Jaap Edenbaan
Externe sportlocatie 

LOCATIE(S):

INTENSITEIT:


