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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 
Olympische Spelen 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 Volleybal          3

5 Hockey          4

6 Voetbal          4

7 Softbal          3

8
Flag 

Football
         4

9
Ultimate 
Frisbee

         4

10 Dodgeball          4

11 Tjoekbal          4

12
Jeu de 
Boules

         1

13 Boogschieten          2

14 Kanopolo          5

15 Waterpolo          5

BIJ SPORTMOMENTJE IS SPORTIEF 
GEZIEN ALLES MOGELIJK!
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Jeugdland Amsterdam 
Sportcentrum Universum
Sint Nicolaaslyceum
Jaap Edenbaan
Externe sportlocatie 

LOCATIE(S):

INTENSITEIT:

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).

VOLLEYBALVOLLEYBAL



Jeugdland Amsterdam
Sportcentrum Universum
Sint Nicolaaslyceum
Jaap Edenbaan
Externe sportlocatie 

LOCATIE(S):

INTENSITEIT:

Altijd al met jouw team willen hockeyen, maar niet goed weten of iedereen 
goed met de stick overweg kan? Met deze clinic ga je aan de slag om op een 
speelse manier snel aan de slag te gaan met jouw team tot samenspel en 
doelpunten te komen. De instructeur begeleid iedereen om tot een niveau te 
komen dat er een hockeywedstrijd of hockeytoernooi gespeeld kan worden. 
Zorg dus dat die hockeybal over de lijn gaat en scoor meer doelpunten dan je 
tegenstander. Wordt deze spannende eindstrijd beslecht met een shoot-out? 
De keeper kan dan de held van het team worden, maar is wel direct duidelijk 
welk team wint.

KLEDINGVOORSCHRIFTEN: 

OUTDOORINDOOR

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

HOCKEYHOCKEY



Jeugdland Amsterdam
Sportcentrum Universum
Sint Nicolaaslyceum
Jaap Edenbaan
Externe sportlocatie 

LOCATIE(S):

INTENSITEIT:

“Voetbal is een spel van fouten. De ploeg die de minste maakt is de beste” 
aldus Johan Cruijff. ‘s Neerlands volkssport nummer 1: Voetbal! Het spel vergt 
minder uitleg dan welke sport dan ook in Nederland. Daarnaast is voetbal ook 
een teamsport bij uitstek, wat het nodige vraagt van ieders teamspirit. “als wij 
de bal hebben, kunnen zij niet scoren”. Wat technische vaardigheden als
trappen en passen, maar ook tactische uitleg worden door de instructeur 
bijgebracht, waarna er vooral veel gespeeld gaat worden! Tijdens deze 
activiteit is het mogelijk om je helemaal te laten gaan en al je moves en trucs te
laten zien, als je maar de volgende uitspraak in gedachte houdt: Het goede 
doel is niet je eigen doel.

KLEDINGVOORSCHRIFTEN: 

OUTDOORINDOOR

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

VOETBALVOETBAL



OUTDOORINDOOR

SOFTBALSOFTBAL

INTENSITEIT:

Jeugdland Amsterdam
Sportcentrum Universum
Sint Nicolaaslyceum
Jaap Edenbaan
Externe sportlocatie 

LOCATIE(S):

Honk 1, honk 2, honk 3 en HOMERUN! Ben jij de eerste die over de thuisplaat rent en 
hiermee  punten voor jouw team binnen sleept dan is softbal zeker iets voor jullie! 
Softbal lijkt veel op honkbal, maar heeft een aantal afwijkende voorschriften. Zo is 
het aangooien bij softbal onderhands, is het veld kleiner en de bal iets groter. 
Doordat het veld kleiner is, is de uitdaging om te scoren groter en is samenwerken 
van groot belang. Ook is het belangrijk de tegenstander te dwarsbomen zodat zij zo 
min mogelijk punten kunnen scoren. Beide teams hebben een andere taak: slagpartij 
en veldpartij. Softbal wordt eerst in een clinic vorm geoefend, waar aandacht 
besteed wordt aan het aangooien, vangen en slaan, voordat er wedstrijdjes 
gespeeld zullen worden. Softbal is een super strategisch spel waar je je helemaal in 
kan verliezen. Lukt het jou om over de thuisplaat te rennen en een punt te scoren? 

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



Jeugdland Amsterdam
Sportcentrum Universum
Sint Nicolaaslyceum
Jaap Edenbaan
Externe sportlocatie 

LOCATIE(S):

Flag Football is een contactloze en dynamische vorm van American Football en 
daarom heel toegankelijk! Bij deze zeer tactische teamsport draait het om 
terreinwinst en het maken van een touchdown. Elke speler heeft 2 “flags” 
(lintjes) aan zijn of haar middel geplakt die er door de tegenstander kunnen 
worden afgetrokken wanneer de betreffende speler de bal in handen heeft. Het
gooien en vangen van de langwerpige Flag Football zal worden geoefend, net 
als het tactisch lopen. Er zullen vooraf vele leuke tik- en spelvormen gedaan 
worden, die uiteindelijk opbouwen tot een echte wedstrijd.

KLEDINGVOORSCHRIFTEN: 

OUTDOORINDOOR

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

FLAG FOOTBALLFLAG FOOTBALL

INTENSITEIT:



INTENSITEIT:
OUTDOORINDOOR

Jeugdland Amsterdam
Sportcentrum Universum
Sint Nicolaaslyceum
Jaap Edenbaan
Externe sportlocatie 

LOCATIE(S):

Helemaal uitgestrekt reik je naar de frisbee, zo lang mogelijk probeer je in de lucht 
te blijven hangen net voor je tegenstander, de frisbee zweeft geruisloos door de 
lucht. “Hebbes!” De frisbee raakt je hand, vingers sluiten zich en laat niet meer los. 
Ultimate frisbee een verrassend vrije teamsport die op een groot veld met 7 vs 7 
wordt gespeeld. Het is de bedoeling de frisbee in de eindzone van de tegenstander 
te vangen. Spelers mogen niet lopen met de frisbee en er is geen lichamelijk 
contact toegestaan. Het gooien van de frisbee zelf is een kunst op zich. Hier zijn 
meerdere werptechnieken en dit zorgt ervoor dat je meerdere mogelijkheden hebt 
om de frisbee langs een verdedigende tegenstander naar een teamgenoot te 
spelen! Dit maakt Ultimate Frisbee een unieke sport, waarin competitie hand in hand 
gaat met fair play, respect voor de tegenstander, en genieten van het spel!

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

ULTIMATE FRISBEEULTIMATE FRISBEE

FAVORIET
FAVORIET

https://nl.wikipedia.org/wiki/Frisbee


Het spelletje trefbal is alom bekend. Sinds een aantal jaar is daar nu ook een 
sportvariant van: Dodgeball. Twee teams van zes spelers, vijf ballen, afgooien, 
ontwijken, afweren & vangen. Bij dodgeball komt veel tactiek kijken. Eén 
vangbal kan al de ommekeer van een set betekenen. Een enkele bal gooien kan
dus een groot risico zijn en samenwerken en communicatie om meerdere ballen
tegelijk te gooien is een must. Alle ballen gooien is ook een risico. Ter 
verdediging kun je ze ook goed gebruiken om af te weren, er mee te dreigen en
een tegenaanval te doen.

KLEDINGVOORSCHRIFTEN: 

OUTDOORINDOOR

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

DODGEBALLDODGEBALL

Jeugdland Amsterdam
Sportcentrum Universum
Sint Nicolaaslyceum
Jaap Edenbaan
Externe sportlocatie 

LOCATIE(S):

INTENSITEIT:

FAVORIET
FAVORIET



INTENSITEIT:

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: 

OUTDOORINDOOR

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

TJOEKBALTJOEKBAL

Jeugdland Amsterdam
Sportcentrum Universum
Sint Nicolaaslyceum
Jaap Edenbaan
Externe sportlocatie 

LOCATIE(S):



Jeu de boules, ook wel pétanque, kan zowel individueel (tête-à-tête) als in 
teamverband (doublette of triplette) gespeeld worden. Hierbij kan een team 
bestaan uit twee of drie spelers. Als er met drie spelers per team wordt 
gespeeld, heeft elke speler twee boules, terwijl elke speler bij doublette en 
tête-à-tête drie boules heeft. De doelstelling van het spel is om de "boules”, 
stalen ballen (diameter 70,5-80 mm, 650-800 gr), zo dicht mogelijk bij de 
houten “but” (diameter 30 mm) te gooien. De geschiedenis van de sport, de 
verschillende werptechnieken en de wedstrijdvorm zullen aan bod komen. Een 
eeuwenoude (laag-intensieve) sport die nog steeds een garantie blijkt voor een
hoop spelplezier!

KLEDINGVOORSCHRIFTEN: 

OUTDOORINDOOR

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

JEU DE BOULESJEU DE BOULES

Jeugdland Amsterdam
Sportcentrum Universum
Sint Nicolaaslyceum
Jaap Edenbaan
Externe sportlocatie 

LOCATIE(S):

INTENSITEIT:

FAVORIET
FAVORIET



Jeugdland Amsterdam
Externe sportlocatie 

LOCATIE(S):

Archeologen vermoeden dat het 15.000 jaar geleden is dat de eerste pijl uit 
een boog wegvloog. In de prehistorie werd boogschieten gebruikt voor de jacht
en later is het ook een gevechtswapen geworden dat veelal geassocieerd 
wordt met de indianen. Tegenwoordig is het een concentratiesport en doen wij 
het tijdens onze sportieve uitjes! Sportmomentje gebruikt toegankelijke 
lichtgewicht bogen, waarbij er goed gemikt kan worden op verschillende 
targets. Na instructie en oefenen kunnen er diverse wedstrijdvormen gespeeld 
worden.

KLEDINGVOORSCHRIFTEN: 

OUTDOORINDOOR

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

BOOGSCHIETENBOOGSCHIETEN

INTENSITEIT:

FAVORIET
FAVORIET



Jeugdland Amsterdam
Externe sportlocatie 

LOCATIE(S):

Kan je geen keuze maken tussen kanoën en waterpolo, dat hoeft ook helemaal 
niet tijdens de clinic kanopolo. Bij kanopolo combineren we de behendigheid en 
stuurkunsten van het kanoën met de balcontrole en samenspel van waterpolo. Er 
wordt gebruik gemaakt van kleine “sit on top” kajaks voor het kanopolo. Hiermee 
ben je al een stuk wendbaarder dan met de gangbare langere kajaks, maar met 
deze sit on top kajaks haal je ook sneller een nat pak! Tijdens kanopolo ben je 
samen met je teamgenoten druk bezig met het verdedigen van het eigen doel en 
het scoren bij de tegenstander, maar hou je balans in de gaten want 
anders….plons! Deze activiteit levert hagelijke en komische situaties op waarbij 
iedereen zijn/haar lol niet op kan! Tijdens deze wateractiviteit is het dragen van 
een zwemvest verplicht.

KLEDINGVOORSCHRIFTEN: 

OUTDOORINDOOR

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

KANOPOLOKANOPOLO

INTENSITEIT:



Jeugdland Amsterdam
Externe sportlocatie 

LOCATIE(S):

Een teamsport bij uitstek is natuurlijk waterpolo. Vanwege de beperkingen die het 
water met zich meebrengt, is het ontzettend belangrijk om goed samen te werken 
met elkaar. Zonder samenwerking is het haast onmogelijk om een doelpunt te 
scoren en dus te winnen. Tijdens de clinic waterpolo komen er zwem- en 
werptechnieken aan bod om ervoor te zorgen dat iedereen goed voorbereid start 
aan de spelopdrachten en wedstrijdjes. Het spel wordt afgewisseld met korte 
sessies waarin tips & tricks uitgelegd worden, zodat iedereen ook de tijd heeft om 
weer even op adem te komen. De clinic is uit te voeren in het open water van 
Jeugdland en daarnaast ook op elke gewenste locatie in overleg. Afhankelijk van 
het weer wordt de clinic uitgevoerd in wetsuits. Welk team zal er als winnaar 
boven water komen drijven?

KLEDINGVOORSCHRIFTEN: 

OUTDOORINDOOR

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

WATERPOLOWATERPOLO

INTENSITEIT:


