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SportWijzer gaat scoren!!!
Hup Holland Hup!

Vanaf 20 november starten de voetbalwedstrijden voor het WK in Qatar. In dit programma
staan diverse activiteiten rondom het WK-voetbal. We z ullen de activiteiten niet alleen
voetballend doen, maar er z ullen ook andere sporten aan bod komen!

Gaan we aan de slag met een voetbalshirt schilderen of aan de slag met een potje panna? Voor
de lekkere trek maken we een eetbaar voetbalel�al of smullen we van voetbalcupcakes. We
ontdekken en experimenteren met een ballen proefje uit dit programma of kruipen in de huid
van Jack van Gelder tijdens de voetbalcommentator challenge. Misschien bouwen we ons eigen
Penalty schietspel en juichen mee met de Hup Holland Hup Hits.

We laten de leeuw niet in z 'n hempie staan!

Sport en bewegen

Voetbal
4-12 jaar
Altijd al een potje voetbal willen spelen op de BSO? Dan is dit je kans. Wie wint de
wedstrijd?

Bekerbrilvoetbal
6-12 jaar
Voetbalkampioenen opgelet! Kun jij net z o goed voetballen met een rare bril op?
Laat maar z ien!

Panna time
4-12 jaar
Kun jij de bal bij iemand door z ijn benen schieten en z o de wedstrijd winnen? Het
is panna time!

Viervoetbal
6-12 jaar
Dit gaat echt raz endsnel want er z ijn niet 2, maar 4 teams in het spel. En dus ook 4
goals om op te schieten. Scoren maar!

Krabbenbal
4-12 jaar
Kun jij lopen als een krab? Dat lukt vast, maar of het ook lukt om als krab te
voetballen... Probeer het uit!

Wie scoort is keep
4-12 jaar
De bal z o lang mogelijk uit de goal houden, dat doet een keeper. Maar je moet
eerst scoren om te keepen. Speel je mee?
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Voetbal estafette
4-12 jaar
We leggen een parcours af met een voetbal. Welk team is er als eerste klaar met de
voetbal estafette? Klaar voor de start... af!

Blaasvoetbal
4-12
Zin in een potje voetbal? Dez e keer spelen we geen voetbal met onz e voeten,
maar met een rietje! Blaas het balletje in het doel van de tegenstander en SCOOR!

Levend voetbal kwartet
6-12
Ken je het kaartspel kwartet? Wij gaan dit spelletje op een andere manier spelen.
We spelen levend voetbal kwartet! Welke voetbalmaterialen of spelers verz amelen
jullie?!

Creatief

WK-slinger
4-12 jaar
Versier je ruimte en maak dez e té gekke WK-slinger om helemaal in de oranje sfeer
te komen! Kies je favoriete speler uit en ga aan de slag.

Voetballen met het Nederlands el�al
4-12 jaar
Dat het Nederlands el�al supergoed is, is natuurlijk overduidelijk. Maar wist je dat
je ook samen met hen kan spelen? Zoek je speler uit en speel samen een potje
miniatuurvoetbal!

Voetballen met de oranjeleeuwinnen
4-12 jaar
Zullen de oranjeleeuwinnen dez e keer weer kampioen voetbal worden? Dat dit
el�al supergoed is, is natuurlijk overduidelijk. Maar wist je dat je ook samen met
hen kan spelen? Samen met de oranje leeuwinnen spelen we een potje voetbal!

Voetbalshirts schilderen
4-12 jaar
Maak je eigen T-shirt van jouw favoriete speler uit het Nederlands el�al. Maak het
o�iciële shirt na of bedenk een eigen creatie. De naam van je favoriet en het
rugnummer z et je achterop en je bent helemaal klaar voor de wedstrijd.

De oranje leeuw
4-12 jaar
Hup Holland hup! We knutselen een leeuw voor het EK of WK. De manen van de
leeuw krijgen dez elfde kleuren als de Nederlandse vlag.
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Supporters gadgets
6-12 jaar
We gaan voetballers aanmoedigen! Daarvoor hebben we wel to�e supporters gadgets nodig. Kijk welke jij wilt maken en ga
aan de slag!

Mini tafelvoetbal
6-12 jaar
Maak van een (schoenen)doos een mini tafelvoetbalspel en speel met twee teams tegen elkaar! Wie gaat er winnen?

Piz z adoos voetbalspel
8-12 jaar
Een miniatuur voetbalveld in een doos waar je vervolgens op een leuke alternatieve manier voetbal mee kunt spelen. Een
leuke klus!

Voetbal maken
4-12 jaar
Goal! Maak je eigen voetbal met kosteloos materiaal!

Eten en drinken

Eetbaar voetbalel�al
4-12 jaar
Bergwijn, De Ligt, Blind: ken je z e? Het z ijn voetballers van het Nederlands el�al. Wij maken een compleet eetbaar
voetbalel�al!

Gez onde leeuwensnack
4-12 jaar
Grrrrrrr, we maken een smakelijke en gez onde leeuw! Dit kun je op verschillende manieren doen. We maken een gez onde
dipsaus en snijden groenten die we lekker vinden. Of pak wat fruit van de fruitschaal en maak daar een leeuwensnack van!

Oranje smoothie
4-12 jaar
De Nederlandse kleur: oranje! De kleur van heerlijke gez onde sinaasappels. We maken een echte WK slurp smoothie.

Chocolade dadel voetballetjes
4-12
Hmmmm, vandaag maken we heerlijke chocolade dadel voetballetjes. Het duurt niet lang om z e te maken, maar
waarschijnlijk nog minder lang om z e op te eten!

Voetbal cupcakes
4-12 jaar
Stoere voetbal cupcakes! Zo maak je van iedere voetbalwedstrijd een mooi feest.

FIFA Food cookbook
6-12 jaar
Weet jij wat het favoriete eten is van Frenkie de Jong? Zoek het op en schrijf het in je FIFA Food cookbook.
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Media

Extreem sportieve voetbalfoto's
4-12 jaar
Altijd al een spectaculaire keepersactie of een supergave kopbal willen maken? Met dez e foto illusies kan dat!

Maak je eigen sportspecial
6-12 jaar
We maken onz e eigen sportspecial! In groepjes z oeken we informatie op en maken we een aflevering over een spannende
voetbalwedstrijd. Welke landen spelen in jullie special tegen elkaar?

Voetbal commentator challenge
8-12 jaar
Weet jij wat een voetbalcommentator allemaal doet? Dit ga je leren! We gaan z elfs een to�e challenge aan. Ben jij een goede
voetbalcommentator?!

 


