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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 
Expeditie 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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OUTDOORINDOOR

WATER- &WATER- &  
VUURPROEFVUURPROEF

INTENSITEIT:

Jeugdland Amsterdam

LOCATIE(S):

Wie in de wildernis wil overleven weet van het belang van een goed vuur. Vuur kan 
namelijk voor verschillende dingen gebruikt worden! De teams die gaan vuur maken 
zullen dat snel ondervinden. Zij verzamelen de benodigde materialen of verdienen 
brandstoffen. Het doel is om het vuurtje lekker op te stoken en een touw door te 
branden die de teams verder helpt! Welk team dit als eerste voor elkaar krijgt gaat 
er met de eerste prijs vandoor. Dit vuur maken gaat dus verder dan zomaar een 
fikkie stoken! Leg elkaar het vuur aan de schenen met de vuurproef! 

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

FAVORIET
FAVORIET



Jeugdland Amsterdam
Externe sportlocatie 

LOCATIE(S):

INTENSITEIT:

Je bent met je team gestrand op een onbewoond eiland of je moet vanaf jouw 
droppings locatie terug naar de bewoonde wereld. Dan moet je natuurlijk je 
een constructie kunnen bouwen om de oversteek te maken of je “noodkreet” af 
te schieten om bij je redders te krijgen. Dan moet je wel over de technische 
vaardigheden beschikken en een flink aantal knopen kunnen leggen. Als je dat 
als team lukt, dan winnen jullie allemaal!

KLEDINGVOORSCHRIFTEN: 

OUTDOORINDOOR

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

BOUWPROEFBOUWPROEF



Jeugdland Amsterdam 
Externe sportlocatie 

LOCATIE(S):

INTENSITEIT:

Een echte Robinson zal zich op een moment moeten onderwerpen aan de 
beruchte en gevreesde eetproef! De eetproef prikkelt je zintuigen op een 
andere manier dan je gewend bent. Geblinddoekt zullen de deelnemers 
verschillende “lekkernijen” proberen te herkennen. De eetproef is een leuke en 
spannende activiteit, zeer geschikt voor groepen die minder fysiek actief willen 
zijn, maar toch ook van een prikkelende uitdaging houden.

KLEDINGVOORSCHRIFTEN: 

OUTDOORINDOOR

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

EETPROEFEETPROEF



Jeugdland Amsterdam 
Externe sportlocatie 

LOCATIE(S):

INTENSITEIT:

Met jouw team ben je op weg naar de bewoonde wereld en daarbij moeten 
verschillende obstakels overbrugt worden en daarbij moeten jullie met de 
beperkte materialen de overkant zien te halen. Samenwerken, creativiteit en 
strategisch inzicht zijn kwaliteiten die minimaal aanwezig moeten zijn om voor 
deze proef te slagen!

KLEDINGVOORSCHRIFTEN: 

OUTDOORINDOOR

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

SAMENWERKINGS-SAMENWERKINGS-  
PROEFPROEF

FAVORIET
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Jeugdland Amsterdam

LOCATIE(S):

Samen met jouw team hebben jullie een schat gevonden! Maar… lukt het wel 
om de code te kraken en het slot te openen… Belangrijk dat er goed gezocht 
wordt naar aanwijzingen en dat cijfers in de juiste volgorde komen te staan om 
het slot te kunnen openen. Wat zal er in de schat zitten, is het en beloning of is 
het slechts een volgende (essentiële) stap op weg naar huis in de bewoonde 
wereld.

KLEDINGVOORSCHRIFTEN: 

OUTDOORINDOOR

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

CODEPROEFCODEPROEF

INTENSITEIT:

FAVORIET
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Jeugdland Amsterdam
Externe sportlocatie 

LOCATIE(S):

Om te overleven moet je soms jagen of specifieke materialen in handbereik zien te krijgen. 
Daarbij moet je goed kunnen mikken om te overleven. Bij de targetproef gaat jouw team 
met diverse voorwerpen proberen punten of nieuwe materialen proberen te bemachtigen.

KLEDINGVOORSCHRIFTEN: 

OUTDOORINDOOR

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

TARGETPROEFTARGETPROEF

INTENSITEIT:



Jeugdland Amsterdam
Externe sportlocatie 

LOCATIE(S):

INTENSITEIT:

Jullie staan als als een zooitje ongeregeld samen op een wankele ondergrond, 
om te slagen moeten jullie op de juiste volgorde komen te staan, zonder daarbij
jullie evenwicht te verliezen. Als jullie toch wat wankel blijken te zijn, dan is er 
misschien een herkansing mogelijk, anders vallen jullie van grote hoogte…

KLEDINGVOORSCHRIFTEN: 

OUTDOORINDOOR

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

EVENWICHTSPROEFEVENWICHTSPROEF



Jeugdland Amsterdam

LOCATIE(S):

INTENSITEIT:

Om de terugreis te volbrengen moeten jullie het ruime sop kiezen! Samen zorgt 
de spierkracht en moed voor eendracht om het stormachtige water over te 
steken. Onderweg worden er nog objecten meegenomen die later van pas zijn 
tijdens de reis op weg naar de bewoonde wereld. Kunnen jullie overleven op de
wildste zeeën of kolkende rivieren, dan is deze proef jullie op het lijf 
geschreven.

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.

WILDWATERPROEFWILDWATERPROEF



Jeugdland Amsterdam
Externe sportlocatie 

LOCATIE(S):

INTENSITEIT:

Een echte Robinson weet onder alle omstandigheden zijn steentje bij te 
dragen. Daarom moet er ook een flinke portie krachtpatserij aanwezig zijn, al 
dan niet samen gebundeld met de groepsleden! Deze proef kan een ware 
uitputtingslag worden, maar gaan jullie als Robinsons deze spierballen 
uitdaging aan?

KLEDINGVOORSCHRIFTEN: 

OUTDOORINDOOR

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

KRACHTPROEFKRACHTPROEF



Jeugdland Amsterdam
Externe sportlocatie 

LOCATIE(S):

INTENSITEIT:

Jullie moeten alle kennis die jullie samen hebben bundelen, want opweg naar 
de bewoonde wereld komt is alles nodig, specifieke kennis, algemene kennis, 
maar ook geluk en overtuigingskracht (bij een discussie). Kan jullie team onder 
tijdsdruk het beste in zichzelf naar boven halen en nog steeds parate kennis en 
zicht oproepen. Dan is de kennisproef geschikt om je te onderscheiden van alle 
andere Robinsons.

KLEDINGVOORSCHRIFTEN: 

OUTDOORINDOOR

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

KENNISPROEFKENNISPROEF



Sport-/zwemkleding (warm genoeg voor het weertype) en sportschoenen die nat
mogen worden. Droge set kleren en handdoek meenemen.

KLEDING VOORSCHRIFTEN 

A Gemakkelijk zittende (sportieve) kleding en schone schoenen voor in de zaal. 

Sportkleding en schone sportschoenen voor in de zaal.

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

Sportkleding (warm genoeg voor weertype).

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

E

D

C

B

F



OUTDOORINDOOR

OUTDOORINDOOR

OUTDOORINDOOR

FAVORIET
FAVORIET


