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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 
Bubbelbal & Archery Tag 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 Bubbelbal          5

5 Archery Tag          3

BIJ SPORTMOMENTJE IS SPORTIEF 
GEZIEN ALLES MOGELIJK!

INHOUDSOPGAVE



Jeugdland Amsterdam
Sportcentrum Universum
Sint Nicolaaslyceum
Jaap Edenbaan
Externe sportlocatie 

LOCATIE(S):

Op zoek naar een naar een sport met een bijzonder twist? Dan is 
bubbelvoetbal een perfect spel om te spelen. Bubbelvoetbal is gebasseerd op 
het normale voetbalspel, met het verschil dat alle spelers zich in een 
doorzichtige bubbel/bal bevinden. Het komt bij bubbelvoetbal dus niet alleen 
aan op je voetbal skills, maar ook de timing wanneer je iemand een duwtje 
geeft. Doordat je elkaar ook mag duwen zonder waarschuwing te krijgen wordt
overspelen en dus samenwerken nog belangrijker. Bij bubbelvoetbal is het een 
wedstrijd tussen 2 teams. Naast het “normale” bubbelvoetbal zijn er ook diverse
andere uitdagende spellen te spellen met de doorzichtige bubbelballen. 

KLEDINGVOORSCHRIFTEN: 

OUTDOORINDOOR

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

BUBBELBALBUBBELBAL

INTENSITEIT:



Jeugdland Amsterdam
Sportcentrum Universum
Sint Nicolaaslyceum
Jaap Edenbaan
Externe sportlocatie 

LOCATIE(S):

INTENSITEIT:

Ga de strijd met elkaar aan met pijl en boog! Archery Tag is het beste te 
omschrijven als een kruising tussen pijl en boogschieten (paintball) 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: 
Outdoor: Sportkleding (warm genoeg voor weertype).
Indoor: Sportkleding en schone sportschoenen voor in de zaal.

ARCHERY TAGARCHERY TAG

OUTDOORINDOOR


