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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 
Fungolf 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 Supagolf          2

5 Discgolf          2

6 Footgolf          2

BIJ SPORTMOMENTJE IS SPORTIEF 
GEZIEN ALLES MOGELIJK!

INHOUDSOPGAVE



Jaap Edenbaan
Externe sportlocatie 

LOCATIE(S):

INTENSITEIT:

Deze overbrugging variant tussen midgetgolf en golf is een leuke manier om 
met een groepje tegelijk een aantal creatieve holes af te gaan en tegen elkaar
te strijden om de minste slagen. Ook een teamwork variant waarbij wordt 
gespeeld met het "best-ball-principe" is mogelijk. 

KLEDINGVOORSCHRIFTEN: 

OUTDOORINDOOR

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

SUPAGOLFSUPAGOLF
FAVORIET
FAVORIET



Jaap Edenbaan
Externe sportlocatie 

LOCATIE(S):

INTENSITEIT:

De frisbee-variant van golven is een stuk minder complex en in beginsel minder 
technisch waardoor je snel kan instappen en spelen. Scoor in het minst aantal 
pogingen de disc in het netje, wie weet staat de wind wel gunstig voor je een 
haal je de fameuze "hole in one".

KLEDINGVOORSCHRIFTEN: 

OUTDOORINDOOR

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

DISCGOLFDISCGOLF



Jaap Edenbaan
Externe sportlocatie 

LOCATIE(S):

INTENSITEIT:

Tijdens deze samenwerkingsopdracht staan communicatie en teambuilding 
voorop. Ieder team maakt met drie grote balken en diverse touwen een 
constructie die eruit ziet als een “A”. Andere touwen zorgen dat de constructie 
overeind wordt gehesen en op de horizontale balk gaat één teamlid staan. Als 
de teams de balans van de “A” weten te bewaren, dan gaat er een schepje 
bovenop en wordt er met de constructie een race gelopen. “Lopen” in/met “de 
grote A” vergt heel veel onderlinge afstemmingen, samenspraak, leiderschap, 
volgzaamheid en discipline. Oftewel: teamwork! 

KLEDINGVOORSCHRIFTEN: 

OUTDOORINDOOR

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

FOOTGOLFFOOTGOLF


