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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 
Outdoor & Watersport 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 Bijlwerpen          2

5 Boogschieten          2

6
Blaaspijp- 
schieten

         2

7 GPS          3

8 Vuurmaken          2

9 SUP          4

10 Kajakken          3

11
Canadees 
kanoën 

         3

12 Raften          3

13 Vlotbouwen          3

14 Kanopolo          5

15 Waterpolo          5

BIJ SPORTMOMENTJE IS SPORTIEF 
GEZIEN ALLES MOGELIJK!
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Jeugdland Amsterdam 
Externe sportlocatie 

LOCATIE(S):

INTENSITEIT:

Wie wil er wil er nou niet een keer lekker kunnen smijten met bijlen?! Tijdens de 
clinic bijlwerpen wordt je op je wenken bediend en leer je stap voor stap hoe je
ervoor zorgt dat de bijl uiteindelijk middenin de roos beland. Om de geworpen 
bijl met de kop in de houten target te planten is knap lastig, laat staan dat je 
de bijl zelfs in de roos weet te landen. Er zit een hele techniek achter het 
bijlwerpen, die uiteraard door de instructeur zal worden gedemonstreerd. Deze 
activiteit bevat eerst een clinic gedeelte waarin de technieken uitgeprobeerd 
worden. Hierna wordt er overgegaan tot het wedstrijd gedeelte van de 
activiteit, waarbij men het (in teams) tegen elkaar opneemt. Gaan jullie de 
strijd aan of leggen jullie het bijltje erbij neer?

KLEDINGVOORSCHRIFTEN: 

OUTDOORINDOOR

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

BIJLWERPENBIJLWERPEN



Jeugdland Amsterdam
Externe sportlocatie 

LOCATIE(S):

INTENSITEIT:

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
FAVORIET
FAVORIET



Jeugdland Amsterdam
Externe sportlocatie 

LOCATIE(S):

INTENSITEIT:

Blaaspijpschieten is een zeer toegankelijke activiteit en zeker niet intensief. 
Echter blijft het doel de roos te raken. Het target raken is bij deze activiteit 
makkelijker dan bij het bijlwerpen en boogschieten. Hiervoor is optimale focus, 
een goede hand-oog-coördinatie en een gecontroleerde ademhaling nodig. Bij
deze activiteit zullen we na de uitleg en demonstratie van onze instructeur snel 
overgaan op wedstrijdvormen. Met verschillende targets zoals dartborden, 
klassieke blazoenen, boter-kaas-en-eieren rasters of ballonnen kunnen er veel 
verschillende wedstrijden worden gehouden. Wie zal er het hoogste van de 
toren blazen?

KLEDINGVOORSCHRIFTEN: 

OUTDOORINDOOR

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

BLAASPIJPSCHIETENBLAASPIJPSCHIETEN



OUTDOORINDOOR

GPSGPS

INTENSITEIT:

Jeugdland Amsterdam
 

LOCATIE(S):

Welk symbool biedt de oplossing tot het kraken van de cijfercode en waar vinden we 
dat cijfer? Bij de GPS activiteit gaan de deelnemers door middel van GPS- 
coördinaten en een GPS-apparaat op zoek naar verstopte symbolen. De symbolen 
corresponderen met een getal, waarbij een cijfercode op de munitiekist zorgt voor 
het openen daarvan. Met het materiaal uit de munitiekist zullen ze vervolgens weer 
verder moeten puzzelen en speuren. Welk team lost als eerste deze puzzel op!?

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

FAVORIET
FAVORIET



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: 

OUTDOORINDOOR

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

VUURMAKENVUURMAKEN

INTENSITEIT:



INTENSITEIT:
OUTDOORINDOOR

Jeugdland Amsterdam
Externe sportlocatie 

LOCATIE(S):

SUP oftewel “Stand Up Paddling” zegt het in feite al, staand peddelen op 
een surfplank. Deze sport is een combinatie tussen surfen en kanoën. SUP 
heeft het afgelopen decennium enorm veel aan populariteit gewonnen. De 
planken zijn dusdanig groot, dat je er alleen of met een 2-tal of zelfs 3-tal 
op kunt. Gestart wordt met een korte uitleg over de houding en het vinden 
van balans. Daarna komen de basistechnieken van het SUPPEN aan bod om 
goed te kunnen water op het water. Door een combinatie van verschillende 
oefeningen/opdrachten en spelelementen zal iedereen uitgedaagd 
worden. Tijdens deze wateractiviteit is het dragen van een zwemvest 
verplicht.

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

SUPSUP



Het kan heel goed zijn dat je al eens gekajakt hebt, maar mocht het de eerste 
keer zijn dat je instapt geen nood. De basics zijn in enkele stappen gemakkelijk  te 
leren. De omgeving ziet er vanaf het water heel anders uit en die is perfect te 
bewonderen vanuit een kajak. Na een korte introductie stappen we over in de
kajaks en is iedereen vrij om te gaan. Op deze manier ontdekt iedereen de 
activiteit en de natuur op zijn/haar eigen tempo. Er is ook de mogelijkheid om de 
activiteit anders in te richten en meer te focussen op sport kajakken met techniek 
en  snelheid. Hierbij zijn meerdere leuke teamopdrachten met wedstrijdjes of 
estafettes mogelijk. Ontdek deze nieuwe watersport op Jeugdland of een locatie 
naar keuze! 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.

KAJAKKENKAJAKKEN

Jeugdland Amsterdam

LOCATIE(S):

INTENSITEIT:

FAVORIET
FAVORIET



INTENSITEIT:

Het kan heel goed zijn dat je al eens gekanood hebt, maar mocht het de eerste 
keer zijn dat je instapt geen nood, de basics zijn in enkele stappen te leren. De 
omgeving ziet er vanaf het water heel anders uit en die is perfect te bewonderen 
vanuit een kano. Na een korte introductie en uitleg stappen we over op de kano
en is iedereen vrij om te gaan. Op deze manier ontdekt iedereen de activiteit en
de natuur op zijn/haar eigen tempo. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om de 
activiteit anders in te richten en meer te focussen op sport kanoën, de techniek en 
de snelheid. Hierbij zijn meerdere leuke teamopdrachten en 
wedstrijdjes/estafettes mogelijk. Ontdek deze uitdagende watersport op
Jeugdland of een locatie naar keuze! Tijdens deze wateractiviteit is het dragen 
van een zwemvest verplicht.

KLEDINGVOORSCHRIFTEN: 

OUTDOORINDOOR

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

CANADEESCANADEES  
KANOËNKANOËN

Jeugdland Amsterdam
Externe sportlocatie 

LOCATIE(S):



Een teamactiviteit op het water bij uitstek. Samen met je teamgenoten nemen 
jullie plaats in een rubberen raft en krijgt elk teamlid een peddel. Nu komt het
echt aan op samenwerking om met zijn allen het juiste 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 twee teams tegen elkaar 
 strijde en dezelfde afstand afleggen om vervolgens een denkpuzzel op te lossen. 
Een ultieme teambuilding activiteit dus waarbij kracht, samenwerking en 
denkvermogen van groot belang zijn. Bovendien 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: 

OUTDOORINDOOR

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

RAFTENRAFTEN

Jeugdland Amsterdam
Externe sportlocatie 

LOCATIE(S):

INTENSITEIT:



Jeugdland Amsterdam
 

LOCATIE(S):

Een eeuwenoude activiteit die de echte oermens in je naar boven moet halen èn 
tegenwoordig een ontzettend leuke teambuildingsactiviteit! Meerdere teams 
hebben strijden tegen elkaar om als eerste de overkant te halen zonder nat te 
worden. Elk team krijgt eenzelfde frame, 4 tonnen en touwen ter beschikking om 
 hier zo snel mogelijk een vlot van te bouwen waarop ze met zijn allen te water 
kunnen. Om het leiderschap, de communicatie en het onderlinge vertrouwen te 
stimuleren kunnen wij verschillende uitdagingen opleggen. Deze vlottenbouw race 
is uit te breiden met een denkpuzzel. Een ultieme teambuilding activiteit 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

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

VLOTBOUWENVLOTBOUWEN

INTENSITEIT:



Jeugdland Amsterdam

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

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:



OUTDOORINDOOR

OUTDOORINDOOR

OUTDOORINDOOR

FAVORIET
FAVORIET


