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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
Teambuilding 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 laatste pagina
van deze bijlage. Het kledingvoorschrift met "de hoogste letter" is automatisch ook het
kledingvoorschrift voor het gehele arrangement.

ACTIVITEITENKEUZE



PAGINA ACTIVITEIT INDOOR OUTDOOR JEUGDLAND SPORTCENTRUM 
UNIVERSUM 

SINT- 
NICOLAASLYCEUM JAAP EDENBAAN EXTERNE LOCATIE INTENSITEIT

5 Spinnenweb          3

6
Toren van 

Hanoi
         2

7 Hete Pot          2

8
Magisch 
Vierkant

         2

9
Oversteek- 

spel
         2

10
Tangram 
Estafette

         3

11 Knoopspel          1

12
Voetje-van- 

de-Vloer
         3

13 Aquaduct          2

14
Hoge 

Oversteek
         2

15 Tapijtspel          2

16
Mega 
Twister

         3

BIJ SPORTMOMENTJE IS SPORTIEF 
GEZIEN ALLES MOGELIJK!

INHOUDSOPGAVE
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PAGINA ACTIVITEIT INDOOR OUTDOOR JEUGDLAND SPORTCENTRUM 
UNIVERSUM 

SINT- 
NICOLAASLYCEUM JAAP EDENBAAN EXTERNE LOCATIE INTENSITEIT

17 Balkenrace          4

18
Totem 

Bouwen
         2

19
Gordinaanse 

Knoop
         2

BIJ SPORTMOMENTJE IS SPORTIEF 
GEZIEN ALLES MOGELIJK!

INHOUDSOPGAVE



Jeugdland Amsterdam 
Sportcentrum Universum
Sint Nicolaaslyceum
Jaap Edenbaan
Externe sportlocatie 

LOCATIE(S):

Het spinnenweb is een teambuildingsactiviteit die ze ook in het leger gebruiken om 
de onderlinge samenwerking op de proef te stellen. Een rechthoekige frame met 
daartussen een web van gespannen touwen vormt het “Spinnenweb”. Als team moet 
je zo snel mogelijk door het spinnenweb naar de andere kant zien te komen. Het web 
mag hierbij niet worden aangeraakt en hetzelfde gat in het web mag slechts één 
keer gebruikt worden. Je hebt elkaar dus keihard nodig om de gaten op lastige 
plekken in het spinnenweb te benutten. Belangrijk hierbij is om de verschillende 
fysieke eigenschappen van de teamleden zo goed mogelijk in te zetten. Indien nodig, 
kan het snel uitdagender gemaakt worden door moeilijkere regels toe te passen, 
zodat het leiderschap en teamproces extra getriggerd wordt.

KLEDINGVOORSCHRIFTEN: 

OUTDOORINDOOR

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

SPINNENWEBSPINNENWEB
FAVORIET
FAVORIET

INTENSITEIT:



Jeugdland Amsterdam
Sportcentrum Universum
Sint Nicolaaslyceum
Jaap Edenbaan
Externe sportlocatie 

LOCATIE(S):

INTENSITEIT:

De Toren van Hanoi is een puzzel waar je niet zomaar uitkomt. Er staan drie palen in 
de grond, over de eerste paal zijn houten genummerde schijven geschoven die zijn 
opgestapeld van hoog nummer (onderop, bv: 8) naar laag nummer (bovenop, bv: 1). 
Doel van het spel is dat deze stapel schijven in dezelfde volgorde over de derde paal 
komen te liggen. Twee belangrijke regels hierbij zijn: er mag geen schijf met een 
hoger nummer geplaatst worden op een schijf met een lager nummer en er mag 
steeds maar één schijf tegelijk worden verplaatst door één persoon. Het is een echte 
hersenkraker! Foutjes kun je altijd herstellen, maar dat kost nog meer inzet, 
denkkracht en kostbare tijd! Zorg dus dat je steeds de “juiste” volgende stap zet in
het spel en elkaar daar ook in begeleidt!

KLEDINGVOORSCHRIFTEN: 

OUTDOORINDOOR

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

TOREN VAN HANOITOREN VAN HANOI

FAVORIET
FAVORIET



Jeugdland Amsterdam
Sportcentrum Universum
Sint Nicolaaslyceum
Jaap Edenbaan
Externe sportlocatie 

LOCATIE(S):

INTENSITEIT:

Het verhaal gaat dat er een pot is gevonden met een “hete vloeistof”, deze 
vormt natuurlijk een gevaar en moet worden opgeruimd, maar dicht bij deze 
pot komen is levensgevaarlijk, er moet zelfs 4 meter afstand gehouden worden. 
Om de opdracht te volbrengen krijgen alle teams hetzelfde beperkte materiaal 
van touwen en fietsbanden. Een beetje strategie en vindingrijkheid zorgt voor 
een samenwerkings activiteit waarbij iedereen zijn steentje moet bijdragen. 
Belangrijk daarbij zijn vragen als: “Wat is de juiste manier van vervoeren van de 
hete pot?”. Ga je meteen aan de slag of denk je eerst goed na? Wordt er wel 
naar elkaar geluisterd onder de tijdsdruk? Interessante vraagstukken tijdens de 
“Hete pot”!

KLEDINGVOORSCHRIFTEN: 

OUTDOORINDOOR

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

HETE POTHETE POT



OUTDOORINDOOR

MAGISCH VIERKANTMAGISCH VIERKANT

INTENSITEIT:

Jeugdland Amsterdam
Externe sportlocatie 

LOCATIE(S):

Elk team krijgt een touw waaraan de teamleden op verschillende afstanden van 
elkaar worden verbonden. De teamleden moeten het touw op dezelfde plek blijven 
vasthouden. Nu is de doelstelling van het spel om als team je touw zo snel mogelijke 
in de vorm van een vierkant met gelijke zijden te manoeuvreren. De 
moeilijkheidsgraad zit in het feit dat ieders zicht wordt uitgeschakeld door een 
geblindeerde bril die je op moet zetten. Teamgenoten moeten door onderlinge 
verbale communicatie een plan van aanpak opstellen en uitvoeren om zo het 
magisch vierkant op te lossen! Wijst men een voorzitter of aanvoerder aan die het 
initiatief neemt of heeft iedereen een gelijke stem die gehoord wordt? Een 
interessant teamproces om te aanschouwen!

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



Jeugdland Amsterdam
Externe sportlocatie 

LOCATIE(S):

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: 

OUTDOORINDOOR

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

OVERSTEEKSPELOVERSTEEKSPEL

INTENSITEIT:

FAVORIET
FAVORIET



INTENSITEIT:
OUTDOORINDOOR

Jeugdland Amsterdam
Sportcentrum Universum
Sint-Nicolaaslyceum
Jaap Edenbaan
Externe sportlocatie 

LOCATIE(S):

TANGRAMTANGRAM  
ESTAFETTEESTAFETTE

FAVORIET
FAVORIET

De tangram is een chinese puzzel bestaande uit 7 stukken, waarbij het 
inzicht van de deelnemers getest wordt. De tangram puzzel heeft wel 100 
verschillende vormen als uitkomst, maar slechts één is de juiste. Na het 
verkrijgen van het puzzelformulier moeten de deelnemers de stukken gaan 
verzamelen in een estafettevorm. Zodra de deelnemers de “tans” correct 
weten neer te leggen behalen ze punten en vervolgen ze met een nieuwe 
opdracht. Is dit alles te makkelijk dan weten we de teams wat meer uit te 
dagen gecombineerde met een estafette.

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



Het is toch allemaal wat ingewikkelder dan je denkt… De kunst schuilt in hoe je 
van iets complex, iets simpels weet te maken. Bij deze activiteit ga je als team de 
uitdaging aan om een complex probleem (de knoop) te ontvlechten. Dit terwijl elk 
teamlid op een ander punt vast is gemaakt aan het in de knoop zittende touw. Als 
team moet je rekening houden met elkaars mogelijkheden en onmogelijkheden. 
Communicatie en (fysieke) flexibiliteit zijn de uitdagingen tijdens dit spel. 
Daarnaast kan het spel moeilijker gemaakt worden indien dat nodig is. Wat 
gebeurd er met het teamproces als het zicht uitgeschakeld wordt door een 
geblindeerde bril die men moet opzetten tijdens het ontvlechten van het touw. 
Dan wordt samenwerken en onderlinge communicatie van nog groter belang. 

KLEDINGVOORSCHRIFTEN: 

OUTDOORINDOOR

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

KNOOPSPELKNOOPSPEL

Jeugdland Amsterdam
Sportcentrum Universum
Sint Nicolaaslyceum
Jaap Edenbaan
Externe sportlocatie 

LOCATIE(S):

INTENSITEIT:



INTENSITEIT:
OUTDOORINDOOR

Jeugdland Amsterdam
Sportcentrum Universum
Sint Nicolaaslyceum
Jaap Edenbaan
Externe sportlocatie 

LOCATIE(S):

Met een heel team gaan jullie met de voeten van de vloer! Het begin is 
leuk en comfortabel, want er zijn genoeg materialen om van de grond te 
blijven. Naarmate de tijd verstrijkt raakt het team alleen steeds meer 
materialen kwijt… Hoe inventief zijn jullie als team om van de grond te 
blijven? Maar vooral hoe snel kan het team anticiperen op weer een 
nieuwe situatie… Wees creatief en oplossingsgericht om zo lang mogelijk 
met de voeten van de vloer te blijven!

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

VOETJE VANVOETJE VAN  
DE VLOERDE VLOER



Jeugdland Amsterdam
Externe sportlocatie 

LOCATIE(S):

Hoe kun je water naar de zee dragen of naar een andere plek waar je het 
wil hebben? Samen met je team gaan jullie een aquaduct maken, zodat 
jullie samen het water van de ene plek naar de andere plek kunnen 
krijgen. Ga daarom samen te werk bij het bouwen van dit aquaduct en 
zorg dat jullie goed op elkaar aansluiten om te slagen in deze opdracht. 
Degene met een vaste hand en geduld is zeker in het voordeel want 
verspillen kan je de winst kosten.

KLEDINGVOORSCHRIFTEN: 

OUTDOORINDOOR

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

AQUADUCTAQUADUCT

INTENSITEIT:



Samen met je team en de zeer beperkte middelen ga je deze opdracht aan. 
Jullie staan op hoogte en moeten naar de overkant zonder de grond te raken. 
Niet alleen samenwerking en creativiteit worden getriggerd, maar ook het 
gebruiken van elkaars kwaliteiten is tijdens dit spel van groot belang! Dit alles 
moet namelijk in balans zijn om deze opdracht te doen slagen! 

KLEDINGVOORSCHRIFTEN: 

OUTDOORINDOOR

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

HOGE OVERSTEEKHOGE OVERSTEEK

Jeugdland Amsterdam
Sportcentrum Universum
Sint Nicolaaslyceum
Jaap Edenbaan
Externe sportlocatie 

LOCATIE(S):

INTENSITEIT:



Jeugdland Amsterdam
Externe sportlocatie 

LOCATIE(S):

Een spel waar samenwerking van groot belang is. Bij aanvang van het spel 
staat het gehele team op een groot en ruim tapijt. Maar dan… De opdracht is 
om elke keer het tapijt dubbel te vouwen, zonder het tapijt te verlaten. 
Doordat het tapijt elke keer dubbel gevouwen wordt, verkleind het beschikbare 
oppervlak ook steeds verder. Lastig, maar ook super grappig om op de meest 
creatieve manieren met jouw team op een zo klein mogelijk stukje tapijt te 
staan. Misschien moeten jullie uiteindelijk wel de hoogte in om met je team op 
een zo klein mogelijk oppervlak te staan.

KLEDINGVOORSCHRIFTEN: 

OUTDOORINDOOR

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

TAPIJTSPELTAPIJTSPEL

INTENSITEIT:



Jeugdland Amsterdam
Externe sportlocatie 

LOCATIE(S):

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: 

OUTDOORINDOOR

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

MEGA TWISTERMEGA TWISTER

INTENSITEIT:



Jeugdland Amsterdam
Externe sportlocatie 

LOCATIE(S):

Het team wordt geacht lopers naar de overkant te verplaatsen die tevens 
“droge” voeten moeten behouden. Kies je de lichtste kampleden of degene 
met de beste balans en meeste coördinatie? Dragen de sterkste schouders de 
zwaarste lasten? Het team wordt flink op de proef gesteld door elkaar een
stabiele ondergrond te bieden en zo de overkant te halen. De opdracht is heel 
dynamisch en te winnen door een tactisch plan, goed overleg of juist met brute 
kracht en doorzettingsvermogen? Met elk van deze vaardigheden kom je een 
heel eind!

KLEDINGVOORSCHRIFTEN: 

OUTDOORINDOOR

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

BALKENRACEBALKENRACE

INTENSITEIT:



Jeugdland Amsterdam
Externe sportlocatie 

LOCATIE(S):

Het team bouwt een totempaal, waarbij iedereen zijn steentje letterlijk 
moet bijdragen! De weg naar het bouwblok is alleen wat verder gelegen 
en de blokken passen niet allemaal even goed op elkaar… Als de 
totempaal staat, wint jouw team! Als de totem omvalt dan zit er niets 
anders op dan zo snel mogelijk weer te starten met bouwen, voordat jullie 
tegenstanders eerder klaar zijn.

KLEDINGVOORSCHRIFTEN: 

OUTDOORINDOOR

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

TOTEMPAALTOTEMPAAL  
BOUWENBOUWEN

INTENSITEIT:



Jeugdland Amsterdam
Externe sportlocatie 

LOCATIE(S):

Wil jij het je tegenstander zo moeilijk mogelijk maken, probeer dan een 
onmogelijke knoop te maken, waarbij het onbegonnen werk lijkt om deze 
te ontrafelen, of juist de uitdaging om de knoop toch eruit te halen. Met 
je team kunnen jullie een groot stuk touw dus zo lastig mogelijk opknopen. 
Het is niet toegestaan om bij de andere groep(en) te kijken, want straks 
krijgen jullie de kans om deze eruit te halen. Slimmigheden en kracht 
komen goed van pas bij deze ingewikkelde activiteit.

KLEDINGVOORSCHRIFTEN: 

OUTDOORINDOOR

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

GORDINAANSEGORDINAANSE  
KNOOPKNOOP

INTENSITEIT:


