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Beste leerkracht/docent, 

De lessenserie bij het European Youth Olympic Festival (EYOF) Utrecht 2013 en het Achmea High 
Five Challenge (AchmeaH5C) programma is een digitaal lespakket. Bestaande uit drie interactieve 
lessen met Olympisch materiaal voor groep 5 t/m 8 (primair en speciaal onderwijs) en klas 1 en 2 van 
het voortgezet onderwijs. De lessen zijn geschikt voor het digitaal schoolbord en flexibel, direct en 
eenvoudig te gebruiken.  
 
Het materiaal bestaat uit drie lessen, waarvan de eerste door iedereen te gebruiken is. Les 2 en 3 
gaan specifiek over De Sportdagen die in juni 2013 bij sportcomplex Olympos in Utrecht gehouden 
worden. Deze lessen zijn dan ook met name geschikt voor groepen en klassen die mee gaan doen 
aan deze sportdagen. 
 
Voor een uitgebreide toelichting op de werking van de website (IK-JIJ-WIJ) waar het digitale lespakket 
wordt aangeboden, kunt u gebruik maken van de handleiding bij lessen over de Olympische Spelen 
(pagina 1 t/m 7) http://www.ikjijwij.info/media/pdf/IkJijWij_OLP_Handleiding.pdf. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
De Olympische Spelen kennen we allemaal. Een mondiaal sportevenement. Iedere vier jaar de 
Zomerspelen en daar tussenin de vierjaarlijkse Winterspelen. 
Voor de Europese jeugdsporters, 13 t/m 18 jaar, is er voor de 12e keer het European Youth Olympic 
Festival (EYOF). Van 14 t/m 19 juli 2013 strijden 2300 atleten uit maar liefst 49 Europese landen om 
de medailles in 9 takken van sport in Utrecht. Daaromheen worden allerlei evenementen 
georganiseerd, om de Nederlandse Jeugd te stimuleren om meer te bewegen, onder de naam 
Achmea High Five Challenge (AchmeaH5C). Het is het side-eventsprogramma dat voor, tijdens en na 
het EYOF Utrecht 2013 jongeren in Utrecht, de regio en heel Nederland de jeugd in aanraking brengt 
met bewegen en een gezonde levensstijl. De Nederlandse jeugd ervaart het Olympisch gevoel en 
ontdekt hierbij hun eigen talent! 
 
Het EYOF Utrecht 2013: Celebrate Talent! 
Op 14 juli 2013 is de openingsceremonie van het EYOF Utrecht 2013. Tot en met 19 juli gaan 2300 
talentvolle sporters tussen 13 en 18 jaar uit 49 Europese landen in 9 sporten de sportieve strijd met 
elkaar aan in Utrecht. Dit gebeurt met alle Olympische tradities zoals: een Olympisch dorp waar de 
sporters gehuisvest worden, is er een openings- en sluitingsceremonie, een Olympische Vlam en de 
Olympische vlag. Voor topsporttalent vormt dit evenement vaak het voorportaal van de Olympische 
Spelen. De sporters gaan de strijd om het goud aan in negen sporten: atletiek, basketball, handbal, 
judo, tennis, turnen, volleybal, wielrennen en zwemmen.  
De stichting EYOF Utrecht 2013 wordt gevormd door gemeente en provincie Utrecht en NOC*NSF. 
De stichting werkt samen met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Ministerie 
van Defensie. Binnen Utrecht zijn ook de Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, ROC en de 
Stichting Studentenhuisvesting (SSH) belangrijke partners van dit evenement. De Vrede van Utrecht is 
verantwoordelijk voor de invulling van het culturele deel van de openingsceremonie. Ook zijn de 
sportbonden en sportverenigingen belangrijke partners van het EYOF Utrecht 2013. Verzekeraar 
Achmea is official partner van het evenement.  
 

Het EYOF  
De AchmeaH5C
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 Facts & Figures Het EYOF Utrecht 2013 
 

Een 2-jaarlijks multi-sportevenement. 

Dat in 2013 voor de 12e keer plaats vindt.  

Van zondag 14 juli tot en met vrijdag 19 juli 2013. 

Met in de hoofdrol 2300 topsporters van 13-18 jaar. 

En zo’n 1000 begeleiders. 

Afkomstig uit 49 Europese landen. 

Met 2 Olympische Dorpen, 1 Olympische Vlam en een officiële Openings- en 
Sluitingsceremonie. 

In sportlocaties op 7 plaatsen in Utrecht: Jaarbeurs Utrecht, Het Lint (Leidsche Rijn), 
Sportcentrum Galgenwaard, Olympos, Zwembad de Krommerijn, TC Domstad, Atletiekbaan 
Maarschalkerweerd. 

Mogelijk gemaakt door inzet van 1500 vrijwilligers. 

Medailles in 9 sporten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doelgroep en doelstellingen 
De EYOF-lessenserie is ontwikkeld voor leerlingen uit groep 5 t/m 8 van primair en speciaal onderwijs 
en klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs.  
De belangrijkste doelstelling is leerlingen informeren en enthousiasmeren over de Olympische Spelen, 
het EYOF Utrecht 2013 de ACHMEA H5C en bewegen en een gezonde levensstijl in het algemeen.  
De lessen behandelen onder andere de geschiedenis, kernwaarden, tradities en symbolen van de 
Spelen.  
Daarnaast is er speciale aandacht voor het EYOF Utrecht 2013 en de ACHMEA H5C. Voor de 
scholen die meedoen aan De Sportdagen in juni 2013 bij sportcomplex Olympos in Utrecht zijn 
aanvullend de lessen 2 en 3. Les 2 is ter voorbereiding op deze sportdag en les 3 blikt op het 
evenement en de ervaringen van uw leerlingen terug. 
 
Niveaus 
De lessen worden aangeboden op twee niveaus.  
Niveau 1: is geschikt voor primair en speciaal onderwijs.  
Binnen niveau 1 wordt met ** aangegeven welke opdrachten tot de moeilijkste opdrachten behoren. 
Voor leerlingen in het speciaal onderwijs wordt aangeraden deze opdrachten over te slaan of de 
vervangende opdrachten te doen die in deze handleiding beschreven staan. 
Niveau 2: is geschikt voor het voortgezet onderwijs. 
 
Speciaal onderwijs 
Maak gebruik van de lessen op niveau 1. Op het werkblad van niveau 1 zijn sommige opdrachten 
aangemerkt met **. Hiermee wordt aangegeven dat de opdracht moeilijker is. Deze zijn op niveau 
groep 7/8 geschreven. 
** = moeilijkere opdracht. 

Doelen
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Primair onderwijs  
Maak gebruik van de lessen op niveau 1. Op het werkblad van niveau 1 zijn sommige opdrachten 
aangemerkt met **. Hiermee wordt aangegeven dat de opdracht moeilijker is. Deze zijn op niveau 
groep 7/8 geschreven. 
** = moeilijkere opdracht. 
 
Voortgezet onderwijs 
Maak gebruik van de lessen en de werkbladen op niveau 2.  
 
Aansluiting op kerndoelen PO  
Oriëntatie op jezelf en de wereld – 34, 37, 50, 52.  
Kunstzinnige oriëntatie – 54, 56.  
 
Aansluiting op kerndoelen VO  
Mens en natuur – 34. 
Mens en maatschappij – 37, 41.  
Kunst en cultuur – 48, 51. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uw leerlingen kunnen Olympisch zijn!  
De Olympische kernwaarden zijn ‘excelleren’, ‘respect’ en ‘vriendschap’. 
Het gaat om: Je best doen (ik). Respect voor anderen (jij). Samen sporten (wij).  
De Olympische waarden zijn niet alleen voor topsporters bedoeld, maar voor iedereen. Dus ook uw 
leerlingen kunnen ‘Olympisch’ zijn.  
 
Op ik-jij-wij.info is in het najaar van 2013 ook het lesmateriaal over de Olympische Winterspelen in 
Sochi te vinden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zorg ervoor dat u de beschikking hebt over een digitaal schoolbord (of een computer met 
beamer).  
 
Neem deze handleiding door voor: een toelichting op de werking van de site, lessuggesties, 
tips, antwoorden en achtergrondinformatie.  
 
Bij iedere les hoort een werkvel. In deze handleiding leest u hoe en wanneer u het werkvel het 
beste in kunt zetten. Print de werkvellen vooraf uit en deel deze uit voor u de les start.  
 
De lessen beslaan ieder 1 tot 2 lesuren. Exclusief eventuele aanvullende suggesties. 

 
 
 
 
 
 

IK-JIJ-WIJ 

Voorbereiding 
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Les 1 – De Europese 
Jeugd Olympische 
Spelen 
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Leerlingen leren over de geschiedenis van de Olympische Spelen. 

Leerlingen leren de gebeurtenissen te plaatsen in het juiste tijdvak. 

Leerlingen leren over de kernwaarden van de Olympische Spelen. 

Leerlingen leren over de tradities en symbolen van de Olympische Spelen. 

Leerlingen leren over het EYOF, de geschiedenis en het EYOF Utrecht 2013. 

Leerlingen komen erachter hoe zij deel uit kunnen maken van het EYOF Utrecht 2013 met 
onder andere de AchmeaH5C. 

 
 
 
 
 
 
 

Download het werkvel (op scherm 1 of in het overzicht).  
Print het uit en deel het uit aan uw leerlingen.  

Zet het geluid vast aan, want deze les bevat filmpjes en geluidsfragmenten.  

Hieronder staan tips, suggesties en/of extra informatie per scherm.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Scherm 1 – De Europese Jeugd Olympische Spelen 
 
  Vertel uw leerlingen wat ze te wachten staat in deze les(sen).  

Ze krijgen les over de Olympische Spelen, het EYOF en AchmeaH5C.  
 
Achtergrondinformatie 
Op zondag 14 juli is de openingsceremonie van het European Youth Olympic Festival (EYOF) in 
Utrecht. Ruim 2300 jonge topsporters van 13 t/m 18 jaar strijden in 9 takken van sport voor de 
Olympische medailles. De sluitingsceremonie is op 19 juli. Kinderen uit Nederland konden en kunnen 
zelf meedoen met de AchmeaH5C. Zo komen toppers op school uitleg geven, trok de Urban Tour door 
het land en kunnen leerlingen lopen met of komen kijken naar de Olympische fakkel. Meer informatie 
op www.utrecht2013.com 
 
Scherm 2 - De Olympische Spelen 
 

Vertel uw leerlingen dat ze als inleiding een kort filmpje te zien krijgen over de Olympische 
Spelen.  
Laat uw leerlingen opdracht 1 maken op het werkvel voordat u de les vervolgt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doel van de les

Voorbereiding 

Schermen 
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Scherm 3 - Waar denk jij aan bij de Olympische Spelen? 
 
Speciaal onderwijs 
Voor leerlingen in het speciaal onderwijs kan het woordweb lastig zijn. Bespreek klassikaal waar de 
leerlingen aan denken bij de Olympische Spelen. Noem dingen die met de Olympische Spelen te 
maken hebben. 
 

Open de link naar het woordweb.  

Vraag uw leerlingen waar ze aan denken bij de Olympische Spelen. Als ze vooraf zelf een 
woordweb hebben gemaakt, vraagt u wat ze hebben opgeschreven.  
 

Probeer uw leerlingen verschillende soorten woorden te laten verzinnen.  
 
 

Sporten: bijvoorbeeld atletiek, zwemmen, hockey, voetbal.  

Tradities en symbolen: bijvoorbeeld de vlag, de ringen, het vuur, medaille.  

Waarden: bijvoorbeeld respect, vriendschap, eerlijk, meedoen, je best doen. 

Objecten: bijvoorbeeld stadion, tribune, Olympisch dorp. 

Steden: bijvoorbeeld Londen, Olympia, Beijing, Athene, Vancouver, Sochi.  

Atleten: bijvoorbeeld Pieter van den Hoogenband en Edith Bosch, Epke Zonderland, Sven 
Kramer, Churandy Martina, Marianne Vos of Ranomi Kromowidjojo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scherm 4 - De oude Olympische Spelen 
 

Vertel uw leerlingen dat ze een kort filmpje te zien krijgen over de oude Olympische Spelen.  
 
Scherm 5 - Weet jij waar Olympia ligt? 
 
 

Vertel uw leerlingen dat Olympia in Griekenland ligt.  
 
Scherm 6 - Sporten in Olympia 
 
Niveau 1 
 

Laat uw leerlingen opdracht 2 maken op het werkvel, terwijl de foto’s op het scherm voorbij 
komen. Welke sporten herkennen ze? 
Antwoord: Paardenraces, discuswerpen, speerwerpen, hardlopen, worstelen en boksen. 

 
Achtergrondinformatie 
We weten zeker dat de Olympische Spelen in 776 voor Christus gehouden zijn in de stad Olympia, in 
Griekenland. De oude Grieken vonden een gezond lichaam erg belangrijk. De beste atleten uit heel 

Blok A: De 
Olympische Spelen 

Blok B: De oude 
Olympische Spelen 
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Griekenland kwamen naar Olympia om tegen elkaar te strijden. Ook eerden ze tijdens de Spelen 
Zeus, hun belangrijkste god.  
De Grieken vonden de Olympische Spelen heel belangrijk. Zó belangrijk, dat er tijdens de Spelen 
geen oorlog gevoerd werd. Zo konden de atleten en toeschouwers veilig naar Olympia reizen.  
Er deden alleen mannen mee aan de Spelen. Ze sportten in hun nakie.  
Ze beschermden hun lichaam met olie en zand tegen kou, warmte en zonnebrand.  
Naast de sporten op de afbeeldingen waren er wedstrijden verspringen en pankration. Pankration 
betekent alle krachten. Bij deze sport mocht bijna alles. De sporters mochten elkaar alleen niet in de 
ogen steken of bijten. Je had gewonnen als de tegenstander zijn vinger opstak naar de 
scheidsrechter. Maar behalve winnen was het heel belangrijk om een sportieve strijd te leveren met 
elkaar!  
Met sportief bedoelen we dat de sporters zich aan de regels hielden. Maar in die tijd mocht je je 
tegenstander zelfs doden. Dat kun je je nu natuurlijk niet meer voorstellen. 
De vijfde en laatste dag was er een optocht van de winnaars en werden de lauwerkransen uitgedeeld. 
Atleten die de wedstrijden wonnen, kregen een krans van olijftakken en werden in hun eigen stad of 
dorp als echte helden ontvangen. Winnaars kregen eeuwige glorie en roem! 
 
Niveau 2 
 

Start het geluidsfragmentvoor een toelichting.  
Het fragment bevat de volgende tekst.  

 
“Op de eerste dag was de openingsceremonie. De deelnemers liepen in een optocht naar het beeld 
van Zeus. Tegenwoordig komen de atleten ook in een lange optocht langs tijdens de opening. Wat 
ook hetzelfde ging als nu, is de eed. Dat betekent dat de atleten beloven zich aan de regels te 
houden.  
Op de tweede dag werden de paardenraces gehouden.  
Die tweede dag was ook de vijfkamp. Worstelen, speerwerpen, verspringen, hardlopen en dis-
cuswerpen.  
De laatste drie dagen waren er hardloopwedstrijden over verschillende afstanden.  
Ook waren er wedstrijden worstelen, boksen en pankration. Pankration betekent alle krachten. Bij 
deze sport mocht bijna alles. De sporters mochten elkaar alleen niet in de ogen steken of bijten. Je 
had gewonnen als de tegenstander zijn vinger opstak naar de scheidsrechter. Maar behalve winnen 
was het heel belangrijk om een sportieve strijd te leveren met elkaar!  
Met sportief bedoelen we dat de sporters zich aan de regels hielden. Maar in die tijd mocht je je 
tegenstander zelfs doden. Dat kun je je nu natuurlijk niet meer voorstellen.  
De vijfde en laatste dag was er een optocht van de winnaars en werden de lauwerkransen uitgedeeld.  
Atleten die de wedstrijden wonnen, kregen een krans van olijftakken en werden in hun eigen stad of 
dorp als echte helden ontvangen. Winnaars kregen eeuwige glorie en roem!”  
 
Achtergrondinformatie 
We weten zeker dat de Olympische Spelen in 776 voor Christus gehouden zijn in de stad Olympia, in 
Griekenland. De oude Grieken vonden een gezond lichaam erg belangrijk. De beste atleten uit heel 
Griekenland kwamen naar Olympia om tegen elkaar te strijden.  
Ook eerden ze tijdens de Spelen Zeus, hun belangrijkste god.  
De Grieken vonden de Olympische Spelen heel belangrijk. Zó belangrijk, dat er tijdens de Spelen 
geen oorlog gevoerd werd. Zo konden de atleten en toeschouwers veilig naar Olympia reizen.  
Er deden alleen mannen mee aan de Spelen. Ze sportten in hun nakie.  
Ze beschermden hun lichaam met olie en zand tegen kou, warmte en zonnebrand.  
 
Scherm 7 - De tijd van…? 
 
Speciaal onderwijs 
Voor leerlingen in het speciaal onderwijs kan dit scherm lastig zijn.  
Bespreek klassikaal dat de Grieken in de tijd van de oude Olympische Spelen één van de machtigste 
volken waren. 
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Niveau 1 
 

Laat uw leerlingen opdracht 3 en 4 maken op het werkvel.  

Klik op een antwoord. Het goede antwoord blijft roze. Het andere antwoord vervaagt.  
Antwoord: De oude Olympische Spelen horen bij de tijd van Grieken en Romeinen. 3000 v. 
Chr. – 500 na Chr. 

 
Niveau 2 
 

Laat uw leerlingen opdracht 2 en 3 maken op het werkvel.  

Klik op een antwoord. Het goede antwoord blijft roze. Het andere antwoord vervaagt.  
Antwoord: De oude Olympische Spelen horen bij de tijd van Grieken en Romeinen. 3000 v. 
Chr. – 500 na Chr. 

 
Scherm 8 - Griekse cultuur 
 
Niveau 1 
 

Laat een leerling of meerdere leerlingen het juiste woord bij de afbeeldingen slepen.  
Als een woord op de juiste plek wordt losgelaten blijft het staan. Anders springt het terug naar 
de beginpositie.  

 
Niveau 2 
 

Bespreek met uw leerlingen dat we in Nederland vandaag de dag nog veel dingen kennen die 
een Griekse oorsprong hebben. Woorden die oorspronkelijk uit het Grieks komen, zijn daar 
een voorbeeld van. 

Vraag uw leerlingen of ze verwacht dat we veel woorden met een Griekse oorsprong 
gebruiken. 

Laat uw leerlingen opdracht 4 maken op het werkvel.  
Antwoord: voor een indruk kunt u kijken op http://www.grieksegids.nl/woordenschat/alfa.htm 
Voorbeelden: achillespees, discotheek, diploma, kosmos en symbool. 

 
Scherm 9 - Einde van de oude Olympische Spelen 
 

Bespreek met uw leerlingen dat de oude Olympische Spelen ongeveer 1600 jaar geleden 
gestopt zijn. Tijdens de Spelen werden Griekse goden vereerd. Daarom vond de toenmalige 
Romeinse keizer ze niet passen bij het Christelijk geloof en haalde een streep door de Spelen.  

 
Achtergrondinformatie 
De oude Olympische Spelen werden gehouden in verschillende Griekse steden, waaronder Olympia. 
In 313 na Christus wordt het christendom de officiële religie van het Romeinse rijk. Theodosius I, vindt 
de Olympische Spelen een heidens volksvermaak en schaft ze af in 393 na Christus. Daarmee komt 
er na 1.170 jaar een eind aan de klassieke Olympische Spelen.  
 
Scherm 10 - De resten van Olympia 
 

Vraag uw leerlingen of iemand al eens in Griekenland geweest is.  

Bespreek met uw leerlingen dat de resten van het oude Olympia ongeveer 200 jaar geleden 
gevonden zijn en nu nog steeds bezocht kunnen worden.  
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Scherm 11 - De moderne Olympische Spelen 
 

Vertel uw leerlingen dat de Spelen zoals we die nu kennen ook wel de moderne Olympische 
Spelen genoemd worden. De eerste editie was in 1896 in Athene. Er deden lang niet zo veel 
sporters mee als nu; 285 maar. Uit slechts 13 landen. Er waren geen wedstrijden voor 
vrouwen.  

 
Achtergrondinformatie 
Pierre de Coubertin vond sport erg belangrijk. 1500 jaar na het afschaffen van de Spelen kreeg hij 
iedereen enthousiast om de Olympische Spelen weer te gaan houden.  
Hij hoopte dat het samen sporten van mensen uit vele landen zou leiden tot meer vriendschap tussen 
verschillende volken.  
Daarom heeft hij ook de Olympische Beweging opgericht. Dat is meer dan alleen de Spelen. Het gaat 
om een gezond lichaam en een gezonde geest. Altijd en overal voor iedereen! Dus ook voor jou, als jij 
sport.  
De Olympische Beweging bestaat uit het IOC, de internationale sportfederaties, de organisatiecomités 
van Olympische Spelen, de 199 nationale Olympische comités, de daarbij aangesloten nationale 
sportorganisaties, hun sportverenigingen en alle mensen die daarbinnen sportief of anderszins actief 
zijn. Met behulp van sport, cultuur en educatie wil de Olympische Beweging bijdragen aan een 
vreedzamere wereld.  
De Olympische Beweging bestaat nu nog steeds. 
 
Scherm 12 - Waar ligt Athene? 
 

Vertel uw leerlingen dat Athene, net zoals Olympia, in Griekenland ligt en de hoofdstad is van 
Griekenland.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Scherm 13 - Tradities en symbolen – De vlag 
 

Start het geluidsfragmentvoor een toelichting.  
Het fragment bevat de volgende tekst.  
“De vijf ringen laten zien dat de vijf werelddelen, en dus alle atleten, met elkaar verbonden 
zijn. De kleuren zijn gekozen, omdat ten minste een van deze kleuren in de vlaggen van alle 
landen zit. De achtergrond is wit, want wit is de kleur van de vrede.”  

 
Speciaal onderwijs 
Mogelijk is opdracht 5 lastig. U kunt ervoor kiezen alleen opdracht 6 te behandelen. 
 
Niveau 1 
 

Laat uw leerlingen opdracht 5, 6 en 7 maken op het werkvel.  
 
Niveau 2 
 

Laat uw leerlingen opdracht 6 en 7 maken op het werkvel.  
 
 
Antwoorden: De ringen op de vlag symboliseren dat de vijf continenten samen verbonden zijn. 
De continenten zijn: Afrika, America(s), Australië (Oceanië), Azië en Europa. 
 

Blok C: De moderne 
Olympische Spelen 

Blok D: Tradities en 
symbolen 
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Let op: er zijn verschillende indelingen van werelddelen en continenten.  
Sommige indelingen gaan uit van zeven continenten, waarbij Noord-Amerika en Zuid-Amerika apart 
genoemd worden. Het continent Antartica wordt niet meegenomen in de symboliek. 
Het gaat in alle gevallen om een door mensen verzonnen indeling. De symboliek gaat er uiteraard 
vanuit dat alle landen (en dus mensen) met elkaar verbonden zijn. 
 

Vertel uw leerlingen dat veel mensen denken dat iedere kleur voor een bepaald werelddeel 
staat, maar dat is niet waar.  

 
Scherm 14 - Tradities en symbolen – Het motto 
 

Vertel uw leerlingen dat ze een kort filmpje te zien krijgen over het motto van de Olympische 
Spelen.  

Vraag uw leerlingen wie kan uitleggen wat een motto is.  
Een motto is een korte zin, waarin je zegt wat je belangrijk vindt.  

Start het fragment.  

Laat uw leerlingen opdracht 8 maken op het werkvel.  
Antwoord: het motto betekent dat je probeert steeds beter te worden. 

 
Scherm 15 - Tradities en symbolen – Het vuur 
 

Vertel uw leerlingen dat het binnendragen van het Olympisch vuur tijdens de 
openingsceremonie altijd een bijzonder moment is.  

 
Achtergrondinformatie 
één van de bekendste Olympische symbolen is het vuur. Vuur is altijd al erg belangrijk geweest voor 
mensen. Het geeft licht en warmte. We koken erop en gebruiken het om spullen te maken.  
Tegenwoordig dient het Olympisch vuur als symbool voor de eeuwige strijd van de mens om tot 
eenheid en verbondenheid te komen met elkaar. De boodschap van de vlam is dus eigenlijk: vrede en 
vriendschap!  
Het Olympisch vuur wordt in het oude Olympia aangestoken en naar de plek van de Olympische 
Spelen gebracht. De vlam wordt doorgegeven van loper tot loper. Soms neemt een loper het vliegtuig 
of een ander vervoermiddel.  
 
Niveau 1 
 

Laat uw leerlingen opdracht 9 maken op het werkvel.  
Antwoord: in het oude Olympia. 

 
Niveau 2 
 

Laat uw leerlingen opdracht 9 maken op het werkvel.  
Antwoord: vrede en vriendschap. 

 
Scherm 16 - Tradities en symbolen - De opening 
 

Bekijk met uw leerlingen het fragment van de opening in Londen. 
Tijdens de opening vinden onder meer plaats: de intocht, de eed, de hymne, de vlag.  
Ook het aansteken van de vlam in het Olympisch stadion. Voor het EYOF Utrecht 2013 wordt 
de fakkel uit Londen gebruikt tijdens de fakkeltocht in en om Utrecht. 

 
Achtergrondinformatie 
Tijdens de opening van de Olympische Spelen komt Griekenland altijd als eerste binnen. Omdat de 
Spelen daar ooit begonnen zijn. Het land dat de Spelen organiseert komt als laatste binnen.  
Nadat het staatshoofd van het gastland de Spelen heeft geopend, wordt de Olympische hymne 
gespeeld. Dat is het Olympische lied. Daarna wordt de Olympische vlag omhoog gehesen.  
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Een atleet en iemand van jury leggen een eed af. Dat betekent dat ze beloven dat de Olympische 
Spelen eerlijk en sportief zullen zijn.  
Tijdens de sluiting (niet in de video) lopen alle atleten samen door het stadion. Niet alle landen apart, 
zoals tijdens de opening. De Olympische vlag wordt gestreken en gegeven aan de burgemeester van 
de stad waar de Spelen over vier jaar gehouden zullen worden.  
 
Scherm 17 - De Olympische waarden - Vriendschap 
 

Vertel uw leerlingen dat het niet alleen gaat om sneller, hoger, sterker. Ook vriendschap en 
respect zijn erg belangrijk. De kernwaarden vriendschap, respect en excelleren (steeds beter 
worden) staan ook tijdens het EYOF Utrecht 2013, de AchmeaH5C en dus in deze lessenserie 
centraal. 

 
Achtergrondinformatie 
De ondertitel van het EYOF Utrecht 2013 “Celebrate Talent” (vier talent) benadrukt dat we blij moeten 
zijn met onze talenten, die overigens ook buiten de sport kunnen liggen. Tegen je verlies kunnen, 
anderen aanmoedigen, mooie vlaggen maken, een evenement helpen organiseren, etc. Wees trots op 
wat je kunt en benut het. 
 

Bekijk de korte video over vriendschap.  
Het fragment bevat de volgende tekst:  
“Als jij lacht, lach ik. Zo werkt het.  
Als ik langs je loop, negeer ik je niet.  
Nee, we komen elkaar tegen en we groeten elkaar.  
Niet in onze eigen woorden, want die zijn niet hetzelfde, maar met onze gezichten.  
Ik kom je tegen en zie goedheid in je ogen.  
Er zit passie in je hart en er zit een vriendelijke groet in je lach.  
En voor de eerste keer hebben we een band en waarderen we elkaar.  
Dat is alles. Daar begint het. Omdat ik weet dat jij zal lachen en ik zal lachen.  
De rest is makkelijk.”  

 
Vertel uw leerlingen dat de conclusie is dat sport mensen samen brengt en dat sport 
verbroedert. De sociale component is op alle niveaus heel belangrijk. 

 
Scherm 18 - De Olympische waarden - Respect 
 

Bekijk de korte video over respect.  
Het fragment bevat de volgende tekst:  
“Je bent mijn tegenstander, maar niet mijn vijand.  
Want jouw tegenstand geeft mij kracht.  
Jouw inzet geeft mij lef. Jouw geest verfijnt mij.  
En ook al probeer ik je te verslaan, als ik dat doe, zal ik je niet belachelijk maken.  
Ik zal je juist eren. Want zonder jou, ben ik een minder mens.” 
 
Vertel uw leerlingen dat respect dus gaat over eerlijk, vriendelijk en netjes blijven. Respecteer 
andere mensen. Want het gaat niet alleen om je tegenstander, zonder wie er overigens geen 
wedstrijd is. Ook medespelers, scheidsrechters, trainers, coaches, fans, organisatoren, 
terreinknechten etc. willen met respect behandeld worden. Dat wil je zelf waarschijnlijk ook! 

 
Laat uw leerlingen opdracht 10 maken op het werkvel.  
Bespreek de antwoorden met uw leerlingen. Doping gebruiken staat natuurlijk gelijk aan vals 
spelen. Respect betekent ook dat je niet vals speelt, dus geen doping gebruikt. 
Daarbij komt dat het gebruik van doping in veel gevallen gevaarlijk is voor je gezondheid. En 
dat terwijl sporten en gezondheid hand in hand zouden moeten gaan. 
Toch komt dopinggebruik helaas met enige regelmaat in het nieuws. Sporters gebruiken 
doping omdat ze beter willen presteren. Sommige sporters gebruiken doping, omdat andere 
sporters het ook doen en dat vinden ze niet eerlijk, dus gaan ze zelf ook gebruiken. Het komt 
ook voor dat de begeleiders de sporter stimuleren om doping te gebruiken om beter te 
worden. 
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Scherm 19 - De Olympische waarden – Steeds beter worden / Excelleren 
 

Bekijk de korte video over excelleren (steeds beter worden). 
Het fragment bevat de volgende tekst: 
“Een reus zijn.  
Dat is altijd onze droom geweest. Dit verlangen, om een reus te zijn.  
Niet om op iemands schouders te staan of een reus als vriend te hebben.  
Ook al zijn dat prettige dingen.  
Maar er één te zijn.  
Reuzen stappen over eindeloze lijkende obstakels.  
Ze beklimmen bergen die onbeklimbaar lijken.  
Reuzen ontstijgen angst. Triomf boven pijn.  
Stimuleren zichzelf en inspireren anderen.  
Een reus zijn, reusachtige dingen doen,  
Reuzenstappen nemen, om de wereld verder te brengen.”  

 
Bespreek met uw leerlingen dat het derde punt eigenlijk hetzelfde is als het Olympische motto. 
Namelijk: sneller, hoger, sterker.  
Het gaat erom dat je je best doet. Anderen zullen dat waarderen en je bereikt uiteindelijk meer 
dan je misschien ooit voor mogelijk had gehouden. 

 
Scherm 20 - De Olympische waarden – IK-JIJ-WIJ 
 

Vertel uw leerlingen over IK-JIJ-WIJ. Het stempel van Olympische educatie gaat ook over de 
drie kernwaarden. Het laat tegelijkertijd zien dat verbondenheid belangrijk is. 
Het gaat om: Je best doen (ik). Respect voor anderen (jij). Samen sporten (wij).  
Deze Olympische waarden zijn niet alleen voor topsporters of de deelnemers aan EYOF 
bedoeld, maar voor iedereen. Dus ook uw leerlingen kunnen ‘Olympisch’ bezig zijn. 
Bijvoorbeeld tijdens de sportdag. 

 
 
 
 
 
 
 
Scherm 21 - Het EYOF 
 

Vertel uw leerlingen dat er behalve de ‘gewone’ Olympische Spelen ook Jeugdspelen zijn, 
speciaal voor jongeren. Deze jeugdspelen heten EYOF: European Youth Olympic Festival. Dit 
festival wordt elke twee jaar georganiseerd en is bedoeld voor jonge Europese sporters in de 
leeftijd van 13 tot en met 18 jaar. Het festival wordt altijd in een Europese stad georganiseerd. 
In 2013 is het in Nederland, in Utrecht.  
De Jeugdspelen worden gezien als opstapje naar de Olympische Spelen. Ze hebben dezelfde 
sfeer, symbolen, tradities. En er zijn medailles te winnen in 9 sporten.  

 
Niveau 1 
 

Laat uw leerlingen opdracht 11 maken op het werkvel.  
Antwoord: omdat er landen uit heel Europa meedoen. Het festival is internationaal en daarom 
wordt veel in het Engels gecommuniceerd. Tijdens het festival zul je heel veel verschillende 
talen horen in Utrecht. 

 
Niveau 2 
 

Laat uw leerlingen opdracht 11 maken op het werkvel.  
Antwoord: Europese Jeugd Olympisch Festival. 

 

Blok E: Geschiedenis 
van het EYOF 
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Scherm 22 - Geschiedenis van het EYOF 
 

Bekijk met uw leerlingen het filmpje en de toelichting. 
Achtergrondinformatie Het eerste festival was in 1991 in Brussel. De oprichter was Jacques 
Rogge, de voorzitter van het IOC (Internationaal Olympisch Comité). Het tweede festival werd 
in Nederland georganiseerd, namelijk in Valkenswaard. Toen deed Pieter van den 
Hoogenband mee. Hij won een gouden medaille op de 100 meter zwemmen. Hij heeft tijdens 
zijn carrière 7 Olympische medailles gewonnen.  
Twintig jaar na zijn deelname aan het EYOF in 1993 is hij toernooidirecteur van het EYOF 
Utrecht 2013.  

 
Laat uw leerlingen opdracht 12 maken op het werkvel.  
Antwoord: zwemmen. 

 
Scherm 23 - Nederlandse deelnemers - Edith Bosch 
 

Bekijk de foto’s en toelichting klassikaal. 
 
Achtergrondinformatie 
Judoka Edith Bosch deed in 1995 mee aan de Jeugdspelen in Bath. Dat ligt in Engeland. Ze won toen 
een zilveren medaille. Tijdens haar verdere carrière won ze drie medailles op de Olympische Spelen: 
1 zilveren en 2 bronzen. Ze is ambassadeur voor het EYOF Utrecht 2013.  
Stap 2: Vertel de kinderen wat dit inhoudt: ze zorgt ervoor dat iedereen enthousiast wordt voor EYOF 
Utrecht 2013, ze maakt reclame en verbindt haar naam aan het festival.  
 
Andere bekende deelnemers aan eerdere edities van het EYOF zijn: judoka Edith Bosch (zie ook 
volgend scherm), turnster Verona van de Leur (Esbjerg, 1999), Corinne Nugter (kogelstoten, Tampere 
2009). Zie voor meer deelnemers http://www.nocnsf.nl/nocnsf.nl/olympische-droom/jeugd/ejof-en-
ejowf/geschiedenis/ejof/alle-nederlandse-ejof-medailles 
 
Scherm 24 - Het EYOF Utrecht 2013 
 

Bekijk de foto’s en toelichting klassikaal. 
Achtergrondinformatie In de zomer van 2013, van 14 tot en met 19 juli, is het EYOF in Utrecht. 
Er doen 2300 sporters van 13 t/m 18 jaar uit 49 Europese landen mee. De Spelen zijn ook 
bedoeld om leerlingen bij te betrekken en hen kennis te laten maken met sport en hun eigen 
talenten. Dit gebeurt met het AchmeaH5C programma.  
 
Dit vindt voorafgaand het EYOF Utrecht 2013 plaats en bestaat uit onder andere: 
Sportdagen: tijdens speciale sportdagen (van 10 t/m 21 juni) komen leerlingen in aanraking 
met de 9 EYOF-sporten ontmoeten ze bekende topsporters en ervaren ze de Olympische 
waarden vriendschap, respect en excelleren. Ze worden Olympiër voor één dag! De lessen 2 
en 3 van dit digitale lespakket zijn speciaal ontwikkeld voor de leerlingen die de Sportdagen 
gaan bezoeken. 
Urban Tour: rondreizend gratis toegankelijk evenement waar leerlingen straatvarianten van 
allerlei sporten kunnen uitproberen. Sporten kan overal; de straat is je sportveld! 
Fakkelestafette: van 11 t/m 14 juli kunnen kinderen meelopen in een fakkelestafette met het 
Olympisch vuur. Deze estafette gaat door Utrecht en omgeving. Extra bijzonder is dat hierbij 
de originele fakkel van de Olympische Spelen in Londen wordt gebruikt. Het vuur eindigt bij de 
openingsceremonie van het EYOF. Kinderen kunnen zich tot 15 juni inschrijven voor de 
fakkelestafette via www.utrecht2013.com. Komen kijken kan ook! 
Kijk voor meer informatie op: http://utrecht2013.com/fakkelestafette/  

 
Scherm 25 - Olympische waarden 
 

Bekijk de foto’s en toelichting klassikaal. 
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Achtergrondinformatie 
De Olympische waarden gelden ook voor de deelnemers aan het EYOF en eigenlijk voor alle sporters. 
Ook tijdens het AchmeaH5C programma staan ze centraal. 
Het gaat om:  
 
  Respect: bijvoorbeeld voor je tegenstander, teamgenoten of voor de scheidsrechter. 
  Vriendschap: samen sporten met teamgenoten of elkaar aanmoedigen. 
  Excelleren: steeds beter worden in je sport. Door talent en oefening kun je excelleren.  

 
Scherm 26 - Tradities en symbolen 
 

Bespreek met uw leerlingen dat de tradities en symbolen die we kennen van de Olympische 
Spelen ook gelden voor het EYOF Utrecht 2013. Er is een openingsceremonie in stadion de 
Galgenwaard op 14 juli met een vlaggenparade, optredens en een eigen muzieknummer 
gemaakt door studenten. Het EYOF Utrecht 2013 heeft zijn eigen mascotte: Youthie.  
 

Achtergrondinformatie 
Zijn naam is gekozen via een wedstrijd. Youthie verbeeldt de ‘High Five’. High Five straalt sportiviteit 
en vriendschap uit. De High Five is tevens de verbindende factor tussen alle activiteiten voor en 
tijdens het EYOF Utrecht 2013. De mascotte ziet er daarom uit als een vriendelijke, sportieve en 
vrolijke hand die door zijn enthousiasme een inspiratiebron is voor jong talent uit heel Europa. 
Er zijn twee Olympische dorpen in Utrecht, op het universiteitsterrein. Op het terrein van University 
College verblijven tijdens het schooljaar/studiejaar buitenlandse studenten. Op het Utrecht Science 
park worden speciale ‘flex hotels’ neergezet voor de sporters.  
 
Niveau 1 
 

Laat de leerlingen opdracht 13 en 14 maken op het werkvel.  
Antwoord opdracht 14: Youthie 
Antwoord opdracht 14: Een grote hand. (High Five!) 

 
Niveau 2  
 

Laat de leerlingen opdracht 13 maken op het werkvel.  
Antwoord: Youthie verbeeldt de ‘High Five’. De High Five straalt sportiviteit en vriendschap 
uit. Daarnaast heeft Youthie een vrolijke en vriendelijke uitstraling. 

 
Scherm 27 - Fakkelestafette 
 

Vertel uw leerlingen dat ze een kort filmpje krijgen te zien over het doorgeven van het 
Olympisch vuur van de Spelen in Londen. De zogenaamde fakkeltocht. 
Ook in Utrecht komt er een fakkeltocht. Het Olympisch vuur voor het EYOF Utrecht 2013 
wordt eind mei ontstoken in Athene in Griekenland. Nadat het vuur per vliegtuig naar 
Nederland is vervoerd, is het op verschillende plekken te bewonderen.  
Vier dagen voor de start van het EYOF Utrecht 2013 start de fakkelestafette. De vlam trekt 
dan vier dagen (van 11 t/m 14 juli) door Utrecht en de regio. De finish van de fakkelestafette 
luidt de start in van de openingsceremonie van het EYOF Utrecht 2013 in Stadion de 
Galgenwaard in Utrecht. Er lopen natuurlijk ook kinderen mee met deze estafette. De originele 
fakkel van de Olympische Spelen in Londen is naar Utrecht gebracht om het vuur mee te 
vervoeren. Voor kinderen die in de buurt wonen is het natuurlijk leuk om even te gaan kijken. 
Of om mee te lopen! Inschrijven kan tot 15 juni. 
Kijk voor meer informatie op: http://utrecht2013.com/fakkelestafette/  

 
Achtergrondinformatie 
Eén van de bekendste Olympische symbolen is het vuur. Het Olympisch vuur is een symbool voor de 
eeuwige strijd van de mens om tot eenheid en verbondenheid te komen met elkaar.  
Tijdens de fakkeltocht wordt de vlam doorgegeven van loper tot loper. Soms neemt een loper het 
vliegtuig, boot, surfplank, snowboard of een ander vervoermiddel. 
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Niveau 1  
 

Laat de leerlingen opdracht 15 op het werkvel maken.  
Antwoord: De fakkel komt uit Londen (Engeland). Het vuur komt uit Athene (Griekenland). 

 
Niveau 2  
 

Laat de leerlingen opdracht 14 op het werkvel maken.  
Antwoord: De fakkel komt uit Londen (Engeland). Het vuur komt uit Athene (Griekenland). 

 
 
 
 
 
 
Scherm 28-29 - Utrecht 
 

Laat uw leerlingen de kaart van Nederland zien op het scherm. 
 
Niveau 1  
 

Laat de leerlingen opdracht 16 maken op het werkvel.  
 
Niveau 2  
 

Laat de leerlingen opdracht 15 maken op het werkvel.  

Laat uw leerlingen aanwijzen waar Utrecht ligt.  

Klik één scherm verder en Utrecht wordt aangegeven op de kaart. 

 
Scherm 30 - De stad Utrecht 
 

Bekijk de foto’s en toelichting klassikaal. 
 
Niveau 1  
 

Laat de leerlingen opdracht 17 maken op het werkvel.  
Antwoord: Het spoorwegmuseum, de Domtoren. 

 
Niveau 2  
 

Laat de leerlingen opdracht 16 maken op het werkvel.  
Antwoord: FC Utrecht, de Domtoren, de Oude Gracht, diverse musea, bekende Utrechtse 
sporters etc. 

 
Bespreek met uw leerlingen waar Utrecht bekend om staat. Bespreek bijvoorbeeld bekende 
kenmerken van de stad Utrecht: De Domtoren (600 jaar oud, met 112 meter de hoogste 
kloktoren van Nederland) en de Oudegracht. Net als andere grotere steden in Nederland, kent 
ook Utrecht diverse musea en attracties, zoals het Spoorwegmuseum en het Nijntjemuseum.  

 
Achtergrondinformatie 
Utrecht wilde EYOF graag organiseren omdat 2013 een bijzonder jaar is voor de stad. Het hele jaar 
door vinden er allerlei activiteiten plaats om te vieren dat 300 jaar geleden de vrede van Utrecht werd 
getekend. Utrecht geeft talent graag een podium en heeft ervaring met het organiseren van grote 
sportevenementen zoals het WK voetbal onder 20 jaar en finish van de tweede etappe van de Giro 
d’Italia in 2010. Verschillende bekende sporters zijn in Utrecht geboren: zoals voetballers Ibrahim 
Afellay en Wesley Sneijder, schaatser Jochem Uytdehaage, shorttracker Niels Kerstholt en atlete 
Daphne Schippers. Meer over Utrecht vindt u op: http://utrecht2013.com/bezoekersinfo/  
 

Blok F: Utrecht 
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Scherm 31 - Utrecht viert feest 
 

Bekijk de foto’s en toelichting klassikaal. 
Vertel dat de Utrechtse zomer van 2013 bol staat van de festiviteiten, waarvan het EYOF 
Utrecht 2013 een belangrijke is.  

 
Achtergrondinformatie 
In 2013 wordt 300 jaar Vrede van Utrecht gevierd. Met de ondertekening van de Vrede van Utrecht in 
1713 kwam er een einde aan de Spaanse successieoorlog en diverse religieuze conflicten. Het was 
bijzonder dat de vrede aan de onderhandelingstafel werd getekend en niet, zoals tot dan toe 
gebruikelijk, op het slagveld tot stand kwam. De Vrede van Utrecht wordt gevierd met allerlei 
optredens, exposities in musea, muziek en dans.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scherm 32 – Het EYOF Utrecht 2013 in het kort 
 

Bekijk de foto’s en toelichting klassikaal. 
Dit scherm gaat over de feiten en cijfers van het EYOF Utrecht 2013. 

 
Achtergrondinformatie 
  2300 deelnemers. 
  14 t/m 19 juli 2013. 
  13 t/m 18 jaar. 
  1000 begeleiders. 
  49 landen. 
  9 sporten. 
  7 sportlocaties. 
  2 Olympische dorpen. 
  1 Olympische vlam. 
  1000 – 1500 vrijwilligers. 

 
Wanneer uw school in (de buurt van) Utrecht ligt is het interessant om de sportlocaties te bekijken. 
Misschien kennen uw leerlingen de locaties, of sporten ze er zelf. 
Bekijk de locaties op: http://utrecht2013.com/locaties/ 
 
Scherm 33 - De 9 EYOF-sporten zijn 
 

Vertel uw leerlingen dat er negen Olympische sporten onderdeel uit maken van het EYOF 
Utrecht 2013. Voor meer informatie per sport kunt u terecht op: 
http://utrecht2013.com/sporten-info/  

 
Niveau 1  
 

Laat de leerlingen opdracht 18 maken op het werkvel.  
Antwoord: Buiten: Wielrennen, Atletiek, Tennis / Binnen: Basketball, Handbal, Judo, Turnen, 
Volleybal, Zwemmen. 
De ‘buitensporten’ kunnen ook indoor plaatsvinden, maar zullen doorgaans buiten gespeeld 
worden. Andere sporten kunnen ook een enkele keer buiten beoefend worden. Denk aan 
zwemmen, basketbal en handbal. 

 

Laat de leerlingen opdracht 19 maken op het werkvel.  
Antwoord: judo   

Blok G: Het EYOF 
Utrecht 2013 
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Laat de leerlingen opdracht 20 en 21 maken op het werkvel en bespreek wat ze ingevuld 
hebben.  

 
Niveau 2  
 

Laat de leerlingen opdracht 17 maken op het werkvel.  
Antwoord: Buiten: Wielrennen, Atletiek, Tennis / Binnen: Basketball, Handbal, Judo, Turnen, 
Volleybal, Zwemmen. 
De ‘buitensporten’ kunnen ook indoor plaatsvinden, maar zullen doorgaans buiten gespeeld 
worden. Andere sporten kunnen ook een enkele keer buiten beoefend worden. Denk aan 
zwemmen, basketbal en handbal. 

Laat de leerlingen opdracht 18 maken op het werkvel.  
Antwoord: Atletiek, zwemmen, tennis, turnen en wielrennen.  

Laat de leerlingen opdracht 19 en 20 maken op het werkvel en bespreek wat ze ingevuld 
hebben.  

 
Achtergrondinformatie 

 
Atletiek bestaat uit verschillende onderdelen, bijvoorbeeld hardlopen, verspringen en 
speerwerpen. De wedstrijden zijn op de atletiekbaan in Maarschalkerweerd.  
 
 
 
 

De judoka’s nemen het tegen elkaar op in de Jaarbeurs Utrecht, vlakbij het centraal 
station.  
 
 
 
Volleybal is een teamsport. Er staan 6 mensen in een niet zo groot veld. Het is dus 
belangrijk om met elkaar te praten. Ook de volleybal wedstrijden zijn in de Jaarbeurs.  
 
 
 
Bij basketball gaat het om snelheid en behendigheid. Er zijn verschillende manieren 
om te scoren en voor elke manier krijg je een ander aantal punten. Ook hier is het 
team belangrijk. De basketbal wedstrijden zijn in sportcentrum Olympos, dit ligt op het 
universiteitsterrein. Normaal gesproken sporten studenten en medewerkers van de 
universiteit hier.  
 
Het tennistoernooi bestaat uit enkel wedstrijden (meisjes en jongens) en 
dubbelwedstrijden (meisjes en jongens). Bij tennis moet je snel zijn: voetenwerk is 
belangrijk. De tenniswedstrijden zijn bij tennisvereniging TC Domstad, in sportpark 
Den Hommel.  
 
Het wielrennen bestaat uit twee onderdelen: het wegwielrennen en een individuele 
tijdrit. Utrecht is een echte fietsstad! De wielrenners van het EYOF fietsen over het 
Lint: een baan die rond het Maximapark loopt. Fietsen met een mooi uitzicht dus. 
Tijdens het EYOF mogen voor het eerst ook meisjes meedoen aan de wegwedstrijd. 
In 1997 deed de wereldberoemde wielrenner Fabian Cancellara mee aan het EYOF in 
Lissabon.  
 

De handbalwedstrijden zijn in de Jaarbeurs Utrecht. Acht landen kunnen zich 
kwalificeren voor het handbaltoernooi. Handbal heeft roots in Denemarken, maar is 
inmiddels populair over het hele Europese continent. Het is een fysieke teamsport en 
je moet zeker tegen een stootje kunnen. Het is ook nog een snelle sport waarbij de bal 
om je oren vliegt. Naast kracht bezit een goede handballer dan ook over behendigheid 
om snel te reageren. 
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Het turntoernooi is in het Sportcentrum Galgenwaard. Naast de all round competitie 
voor landen en individuele sporters, tonen zij hun kunsten tijdens toestelfinales op 
sprong, brug, balk, vloer (meisjes) en vloer, voltige, ringen, sprong, brug en rek 
(jongens). Bij turnen draait alles om lenigheid, timing, controle en balans. De meeste 
turnonderdelen zijn individueel te beoefenen, alleen het landenteamonderdeel is een 
teamprestatie.  
 
Het verbouwde zwembad De Krommerijn is de locatie voor de zwemwedstrijden. Er 
is gebouwd aan een speciaal ontworpen, roestvrij stalen zwembad. Op de estafettes 
na, is zwemmen een individuele sport. Techniek is alles: de slagen moeten goed door 
het water glijden en bij de keerpunten komt het neer op perfecte afzet. Voor een 
goede tijd is een goede start en keerpunt essentieel.  

 
 
Scherm 34 - Urban Tour 
 

Bekijk de video van de Urban Tour. 
De video geeft een impressie van de sportieve activiteiten die in de aanloop naar het EYOF 
Utrecht 2013 gehouden zijn. 
Hebben uw leerlingen deelgenomen? Zo ja, wat vonden ze ervan? 

 
Scherm 35 - Zelf meedoen! 
 

Bekijk de foto’s en toelichting klassikaal. 
Vertel uw leerlingen dat ze zelf kunnen meedoen aan het EYOF Utrecht 2013, op 
verschillende manieren, via de AchmeaH5C.  
Als u deelneemt aan de sportdagen, geef les 2 als voorbereiding en vertel uw leerlingen 
wanneer zij deze les kunnen verwachten. 
In Les 2 namelijk meer over de sportdagen!  
Probeer deze les in te plannen, kort voordat u de sportdag heeft. 
Les 3 blikt terug op de sportdagen. 
Probeer deze les in te plannen, kort nadat u aan de sportdag deelgenomen heeft. 

 
Achtergrondinformatie 
Leerlingen kunnen komen kijken bij de fakkelestafette of zelf meelopen. Inschrijven kan tot 15 juni 
2013! Kijk voor meer informatie op: http://utrecht2013.com/fakkelestafette/  
 
En ze kunnen natuurlijk naar de wedstrijden komen kijken van 14 tot en met 19 juli, waar uw leerlingen 
de toekomstige Olympische topatleten live zien tijdens het EYOF Utrecht 2013. Kijk voor het 
programma en toegang op: http://utrecht2013.com/programma/  
 
Zie ook http://www.achmeahighfivechallenge.nl. 
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Voor meer informatie over de sportdag kun u terecht op:  
http://utrecht2013.com/achmea-high-five-challenge-sportdagen/  
 
 
 
 
 
 

Leerlingen leren over het EYOF Utrecht 2013, AchmeaH5C en de negen EYOF-sporten. 

Leerlingen leren over de kernwaarden van de Olympische Spelen. 

Leerlingen leren over verschillende kenmerken van verschillende sporten. 

Leerlingen leren over verschillende facetten waar je tijdens het sporten mee te maken krijgt. 

Leerlingen leren over het belang van gezonde voeding en een gezonde levensstijl.  

Leerlingen krijgen inzicht in hun eigen rol tijdens het sporten. 

 
 
 
 
 
 
 

Download het werkvel (op scherm 1 of in het overzicht).  
Print het uit en deel het uit aan uw leerlingen.  
Let op: Opdracht 4 (niveau 1) en opdracht 3 (niveau 2) kunnen meerdere keren gedaan 
worden. Zorg in dat geval voor extra kopieën van de pagina met deze opdracht. 

Zet het geluid vast aan, want deze les bevat filmpjes en geluidsfragmenten.  

Hieronder staan tips, suggesties en/of extra informatie per scherm.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Scherm 1 - Warming up voor de sportdag 
 

Vertel uw leerlingen wat ze te wachten staat in deze les. Deze les is bedoeld als voorbereiding 
(warming up) voor de AchmeaH5C sportdag die ze in juni gaan bezoeken. 

Herhaal kort voor de leerlingen wat ze in les 1 gezien hebben. Toen ging het vooral over de 
Olympische Spelen en de relatie met het EYOF Utrecht 2013 en het side-events programma 
daaromheen de AchmeaH5C. 

 
Scherm 2 - Maak kennis met de AchmeaH5C 
 

Bekijk met uw leerlingen de video. De leerlingen zien dat ze ook zelf mee kunnen doen. 
Bijvoorbeeld door mee te doen aan de sportdag. In aanloop naar de sportdag zijn Urban Tours 
door het hele land georganiseerd, waar uw leerlingen misschien al aan mee gedaan hebben. 
Tijdens een Urban Tour konden leerlingen allerlei sporten en straatvarianten van bestaande 
sporten uitproberen. Zijn uw leerlingen bij een Urban Tour geweest? Of misschien heeft u al 
bezoek gehad van een 'Topper' op school. 

 
 

Doel van de les

Voorbereiding 

Schermen 
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Bespreek dat de sportdag meer is dan alleen sporten. Naast de sporten zijn er spannende 
games en er wordt voor goede muziek gezorgd! De leerlingen ontmoeten er bekende 
topsporters en maken kennis met de Olympische tradities. Elke sportdag start bijvoorbeeld 
met een openingsceremonie! De mascotte Youthie is aanwezig om de high five uit te delen. 
Leerlingen kunnen meten hoe hard hun service is met tennis of een echte dunk maken met 
een basketball. En iedereen kan de dag herbeleven met de foto's en filmpjes na afloop. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scherm 3 - Sport voor iedereen 
 

Vertel uw leerlingen dat sport voor iedereen is. Of je nu aan topsport doet of buiten speelt, 
bewegen is goed voor iedereen! En leuk om te doen natuurlijk! 
Herhaal dat de sportdag, het EYOF Utrecht 2013 en de Olympische Spelen allemaal dezelfde 
herkenbare waarden hebben en dat uw leerlingen tijdens de sportdag dat Olympische gevoel 
zelf kunnen ervaren. 

 
Niveau 1 
 

Laat uw leerlingen opdracht 1 maken op het werkvel, terwijl de foto’s op het scherm voorbij 
komen.  
Welke sporten herkennen ze? 
Antwoord: Handbal, Atletiek(hordelopen), Volleybal en Basketball. 

 
Niveau 2 

 
Laat uw leerlingen opdracht 1 maken op het werkvel. 
Antwoord: De Olympos (of Olympus) is de hoogste berg van Griekenland en ligt in het 
Noordoosten van het land. Het is tevens de woonplaats van Zeus, de oppergod, volgens de 
Griekse Mythologie.  
Let op! Olympia, waar de Spelen hun oorsprong vinden ligt in het Zuidwesten van 
Griekenland. 

 
Scherm 4 - 9 EYOF-sporten 
 

Vertel uw leerlingen dat ze op dit scherm de negen EYOF-sporten zien. Iedere sport is te 
herkennen aan een eigen kleur. Tijdens de sportdagen staan diezelfde negen sporten van het 
EYOF Utrecht 2013 centraal: atletiek, basketball, handbal, judo, tennis, turnen, volleybal, 
wielrennen en zwemmen. Leerlingen kunnen ze straks allemaal proberen!  
Op het scherm komen alle sporten één voor één langs. 
 
Bekijk de beelden en bespreek de kenmerken van de sport. 

 
Niveau 1 
 

Mogelijk te lastig voor speciaal onderwijs. 
Laat uw leerlingen opdracht 2 maken op het werkvel. 
Antwoorden op de volgende pagina: 

 
 
 
 

Blok A: Verschillende 
sporten voor iedereen
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Woordzoeker 1       Woordzoeker 2 

      
 
Niveau 1  

 
Laat uw leerlingen opdracht 3 en 4 maken op het werkvel. 
Bij opdracht 4 kunt u ervoor kiezen om de leerlingen een sport te laten kiezen. De leerlingen 
kunnen deze opdracht ook voor verschillende sporten herhalen. Zorg in dat geval voor extra 
kopieën van de pagina met opdracht 4. 
Richtantwoord: per sport, onderdeel, of discipline zijn andere aspecten meer of minder 
belangrijk. Voorbeelden: ooghand coördinatie, snelheid, (spier)kracht, uithoudingsvermogen, 
sprintvermogen, samenwerkingsvermogen, wendbaarheid, incasseringsvermogen, 
concentratievermogen, explosiviteit, souplesse of doorzettingsvermogen. 

 
Niveau 2 

 
Laat uw leerlingen opdracht 2 en 3 maken op het werkvel. 
Bij opdracht 3 kunt u ervoor kiezen om de leerlingen een sport te laten kiezen. De leerlingen 
kunnen deze opdracht ook voor verschillende sporten herhalen. Zorg in dat geval voor extra 
kopieën van de pagina met opdracht 3. 
Richtantwoord: per sport, onderdeel, of discipline zijn andere aspecten meer of minder 
belangrijk. Voorbeelden: ooghand coördinatie, snelheid, (spier)kracht, uithoudingsvermogen, 
sprintvermogen, samenwerkingsvermogen, wendbaarheid, incasseringsvermogen, 
concentratievermogen, explosiviteit, souplesse of doorzettingsvermogen. 

 
Achtergrondinformatie per sport: 
Per sport is steeds een korte toelichting gegeven. Bij iedere sport vindt u de link naar meer 
informatie op http://utrecht2013.com/sporten-info/ 
 

Atletiek staat als één sport op het programma, maar kent 12 zogenaamde disciplines. 
Deze disciplines hebben soms totaal verschillende kenmerken. Discuswerpen, 
polsstokhoogspringen, of verspringen vereisen andere vaardigheden. Atleten moeten mentaal 
sterk zijn om op het juiste moment te kunnen pieken. Snelheid en fysieke krachten worden 
gecombineerd met sportief inzicht. Zo kun je het snelst rennen, het verst springen of met de 
meeste kracht een kogel stoten. 
 Discuswerpen. 
 Estafette (4×100). 
 Hardlopen (100, 200, 400, 800, 1500 en 3000 meter). 
 Hink-stap-sprong. 
 Hoogspringen. 
 Hordelopen (meisjes: 100 en 400 meter; jongens: 110 en 400 meter). 
 Kogelslingeren. 
 Kogelstoten. 
 Polsstokhoogspringen. 
 Speerwerpen. 
 Steeplechase (2000 meter). 
 Verspringen. 

Kijk voor meer informatie op: http://utrecht2013.com/sporten/atletiek/  
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Basketball is een sport waar veel behendigheid en snelheid aan te pas komt. Je moet zowel 
inzicht hebben als overzicht bewaren. Een wedstrijd duurt 40 minuten en wordt gespeeld in 
vier delen. 
Kijk voor meer informatie op: http://utrecht2013.com/sporten/basketball/  

 
Handbal is een sport die uithoudingsvermogen eist van alle teamleden: je kan niet zonder 
felheid en snelheid. Het is een snelle sport waarbij de bal om je oren vliegt. Naast kracht bezit 
een goede handballer dan ook over behendigheid om snel te reageren. 
Kijk voor meer informatie op: http://utrecht2013.com/sporten/handbal/  

 
Doel van judo is de tegenstander uitschakelen. Dat kan op drie manieren: de tegenstander 
laten opgeven, hem vol op de rug te gooien of 25 seconden onder controle houden op de 
grond. 
Behendigheid, explosiviteit en tactiek zijn daarbij erg belangrijk. 
Kijk voor meer informatie op: http://utrecht2013.com/sporten/judo/  

 
Achtergrondinformatie Tennis kent het enkelspel en het dubbelspel. Voor tennissers is een 
goede ooghand coördinatie en voetenwerk belangrijk. Omdat je de sport zowel enkel als 
dubbel kunt spelen, heb je een goede mentaliteit nodig om individueel sterk te staan, maar je 
ook kunnen aanpassen aan je dubbelspelpartner. Er wordt gespeeld via een ‘best of three 
sets’-systeem. 
Kijk voor meer informatie op: http://utrecht2013.com/sporten/tennis/  

 
Turnen bestaat uit verschillende onderdelen. 
Bij turnen draait alles om lenigheid, timing, controle en balans. De meeste turnonderdelen zijn 
individueel te beoefenen, alleen het landenteamonderdeel is een teamprestatie. 
Scores voor het turnen worden gegeven door een jury. De juryleden houden rekening met de 
moeilijkheidsgraad van een uitgevoerde beweging en de uitvoering ervan. Moeilijke 
manoeuvres leveren de turner meer punten op, maar betekenen ook meer risico’s. 
Concentratie is dus ook erg belangrijk bij het turnen! 
De onderdelen: 
 Team. 
 Individueel all around. 
 Toestelfinales: 

  - Meisjes (sprong, brug, balk, vloer). 
  - Jongens (vloer, paardvoltige, ringen, sprong, brug, rek). 
Kijk voor meer informatie op: http://utrecht2013.com/sporten/turnen/  

 
Volleybal is een van de drie (echte) teamsporten. Kracht en explosiviteit zijn erg belangrijk, 
maar ook teamwork en spelinzicht zijn dat. 
Bij volleybal sta je met zes teamleden in een relatief klein speelveld. Het is daarom belangrijk 
om goed onderling te communiceren wie welke bal pakt. Binnen een team zijn verschillende 
posities en taken verdeeld. 
Kijk voor meer informatie op: http://utrecht2013.com/sporten/volleybal/  

 
Wielrennen bestaat tijdens het EYOF Utrecht 2013 uit twee onderdelen. Namelijk het 
wegwielrennen en een individuele tijdrit. 
Het is ook de enige echte duursport van het EYOF. Het parcours is ongeveer 8 kilometer lang. 
Bij de wegwedstrijd beginnen alle wielrenners tegelijk en is de winnaar degene die als eerste 
de eindstreep passeert. Bij de individuele tijdrit beginnen de deelnemers één voor één om de 
90 seconden. Bij deze wedstrijd gaat het erom de snelste tijd neer te zetten. Winnaars van de 
wielerwedstrijden zijn die sporters die op het juiste moment weten te pieken. Het vergt dus 
inschattingsvermogen en een goed tactisch inzicht. 
Kijk voor meer informatie op: http://utrecht2013.com/sporten/wielrennen/  

 
Zwemmen kent net als atletiek meerdere disciplines. De atleten kunnen meedoen aan zes 
disciplines, waarvan de mixed estafette het enige onderdeel is waarbij jongens en meiden 
samen in één team strijden! 
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De disciplines: 
 Schoolslag: 100, 200 meter. 
 Rugslag: 100, 200 meter. 
 Vlinderslag: 100, 200 meter. 
 Wisselslag: 200, 400 meter. 
 Estafette: 4×100 (vrije slag), 4×100 (wisselslag). 
 Mixed Estafette: 4×100 (vrije slag), 4×100 (wisselslag). 

Op de estafettes na, is zwemmen een individuele sport. Techniek is alles: de slagen moeten 
goed door het water glijden en bij de keerpunten komt het neer op perfecte afzet. Voor een 
goede tijd is een goede start en keerpunt essentieel. Bij de estafettes komt daar nog de 
precisie van een overname bij. De kortere afstanden (50 en 100 meter) vergen echte 
krachtinspanning, terwijl de langere afstanden (800 en 1500 meter) juist weer 
uithoudingsvermogen eisen. 
Kijk voor meer informatie op: http://utrecht2013.com/sporten/zwemmen/  

 
Scherm 5-10 - Welke EYOF-sport zie je? 
Op scherm 5 t/m 10 krijgt u steeds eerst een ingezoomde foto te zien. Door naar het volgende scherm 
te gaan, komt de volledige foto en het antwoord in beeld. 
 

Bij de ingezoomde foto vraagt u de leerlingen welke EYOF-sport ze denken te herkennen. 
De volgende foto geeft het antwoord. 

 
Niveau 1 
Antwoorden  
Scherm 5-6: Tennis. 
Scherm 7-8: Zwemmen (vlinderslag). 
Scherm 9-10: Volleybal. 
 
Niveau 2 
Antwoorden  
Scherm 5-6: Turnen (paard). 
Scherm 7-8: Judo.  
Scherm 9-10: Atletiek ((polsstok)hoogspringen). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scherm 11 - Word een Olympiër! 
 

Vertel uw leerlingen dat het EYOF Utrecht 2013 dus niet alleen voor topsporters is. Er zijn 
zogenaamde ‘side events’. Waaronder de AchmeaH5C sportdag op één van de zeven 
topsportlocaties: Olympos. 
Achtergrondinformatie Olympos is tevens één van de EYOF-locaties in juli. Tijdens het EYOF 
Utrecht 2013 vinden daar de basketballwedstrijden plaats. De leerlingen komen op de 
sportdag op een echte Olympische locatie! Van 10 tot en met 21 juni vinden de AchmeaH5C 
Sportdagen plaats. Dagelijks komen circa 1200 leerlingen uit het hele land die het programma 
volgen.  

 
Scherm 12 - Waar ben jij goed in? 
 

Bespreek met uw leerlingen dat er heel veel verschillende sporten zijn. Verschillende 
onderdelen en dus verschillende dingen om goed in te zijn, of talent voor te hebben. Een 
basketballer moet goed timen en goed kunnen springen om een bal te kunnen vangen. Bij 
het nemen van een strafworp moet de ooghand coördinatie goed zitten, je hebt kracht in je 
armen, precisie en concentratie nodig. Wat is talent eigenlijk? Heb je het nodig?  

Blok B: Waar ben je 
goed in? Word een 
Olympiër! 
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   Laat leerlingen iets noemen waar degene naast wie ze zitten goed in is en talent voor heeft. 
 
 
Achtergrondinformatie 
Een gangbare definitie van ‘talent’ is het natuurlijke vermogen om iets goed te kunnen. Een 
aangeboren handigheid of geschiktheid. 
Sommige mensen kunnen van nature goed mikken en hebben bijvoorbeeld talent om een bal in een 
basket te gooien. Je kunt dit natuurlijk ook oefenen en trainen, maar talent of aanleg maakt vaak het 
verschil om iets echt goed te kunnen. 
Niet alleen spierkracht en conditie zijn belangrijk. Samenwerking, tactiek, techniek, etc. zijn ook 
waardevol. Iedereen is wel ergens goed in.  
Het helpt ook als je iets leuk vindt om te doen. Je resultaten zijn dan vaak beter. 
Ook lichamelijke kenmerken kunnen je helpen. Als je heel klein bent, is het lastig om bij volleybal of 
basketball een blok te zetten.  
 
Talent bestaat uiteraard op vele vlakken. Niet alleen op het gebied van sport, maar ook in de muziek, 
bij artistieke uitingen zoals schilderen, tijdens je werk etc. Je kunt talent hebben voor taalgevoel, 
sociale vaardigheden, luisteren naar anderen, eigenlijk alles wat je doet! 
 
Scherm 13 - Hoe word je een Olympiër? 
 

Vertel uw leerlingen dat een goede sporter natuurlijk niet zo maar een (gouden) Olympische 
medaille wint. Er zijn heel veel dingen die een rol spelen om op het juiste moment te kunnen 
pieken. 

 
Speciaal onderwijs 
Het woordweb is mogelijk te lastig voor uw leerlingen. Bespreek wat er nodig is om een medaille te 
winnen. Enkele richtantwoorden: Trainen, een goede trainer, goed eten, slim spelen, rust pakken, 
goede spullen, doorzetten, niet opgeven of de beste willen zijn. 
 
Niveau 1 
 

Laat uw leerlingen opdracht 5 maken op het werkvel.  
 
Niveau 2 

 
Laat uw leerlingen opdracht 4 maken op het werkvel.  
Open het woordweb. Wat heb je nodig om een Olympiër te worden? 
http://digibord.podiumvooronderwijs.nl/index.php?gadget=9&pars=eyof,Olympiër 

 
Enkele richtantwoorden: 
  Discipline. 
  Doorzettingsvermogen. 
  Langetermijnvisie. 
  Zelfvertrouwen. 
  De beste willen zijn. 
  Zichzelf constant willen overtreffen. 
  Doelgerichtheid. 
  Regelmaat. 
  Rust. 
  Goede trainer / coach. 
  Medische begeleiding. 
  Gezonde voeding. 
  Mentale begeleiding. 
  Technische ondersteuning (vb video analyse, hartslagmetingen etc). 
  Goede trainingsfaciliteiten. 
  Goed materiaal (van wielrenfiets tot kniebeschermers). 
  Ontspanningsmogelijkheden. 
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Achtergrondinformatie 
Bij de Olympische gedachte hoort, dat je eruit haalt wat erin zit. Je uiterste best doen. En misschien 
zelfs doorstoten tot de top en (Olympisch) kampioen worden. 
Je moet natuurlijk goed kunnen sporten en veel trainen, maar er is meer. Wat moet je doen (en 
laten) om een Olympiër te worden? Je moet je bijvoorbeeld goed kunnen concentreren. Je moet 
tactiek hebben. Als je slim speelt, kun je in sommige sporten de tegenstander op het verkeerde 
been zetten. Medische en psychologische begeleiding dragen ook hun steentje bij. 
 
Scherm 14 - Sport en gezondheid 
 

Bespreek met uw leerlingen de rol die gezonde voeding speelt. 
Achtergrondinformatie Een goede sporter probeert natuurlijk ook gezond te zijn. Gezonde 
voeding is belangrijk. Je goed voelen ook. Pas dan kan je excelleren.  
Topsporters hebben vak professionele hulp. Naast uitgebalanceerde maaltijden krijgen ze 
voedingssupplementen om alle benodigde stoffen binnen te krijgen. 

 
Niveau 1 
 

Laat uw leerlingen opdracht 6 en 7 maken op het werkvel.  
Bespreek het antwoord op opdracht 6. Wie heeft wat te verbeteren en gaat dat ook doen? 
Antwoord opdracht 7: Ja. Het is belangrijk na een lange nacht slapen dat je weer wat eet. Je 
lichaam komt door het ontbijt weer lekker op gang. Ontbijten zorgt er ook voor dat je je beter 
kunt concentreren op school en beter kunt nadenken.  

 
Niveau 2 
 

Laat uw leerlingen opdracht 5 en 6 maken op het werkvel.  
Bespreek het antwoord op opdracht 5. Wie heeft wat te verbeteren en gaat dat ook doen? 
Antwoord opdracht 6: Na een goed ontbijt kun je beter sporten en bijvoorbeeld leren. Dat 
komt doordat je hersenen en je lichaam de voedingsstoffen uit het ontbijt nodig hebben om 
goed te kunnen werken. 
Het is belangrijk na een lange nacht slapen dat je weer wat eet. Je lichaam komt door het 
ontbijt weer lekker op gang. Ontbijten zorgt er ook voor dat je je beter kunt concentreren op 
school en beter kunt nadenken. 

 
Achtergrondinformatie 
Meer informatie over voeding en sporten vindt u op de pagina ‘voeding’ van NOC*NSF: 
http://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=3818.  
Bekijk ook de factsheets (met name nummer 1 en 9 op: 
http://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=4109   
Voor nog meer lessuggesties over gezondheid en gezonde voeding kunt u ook terecht op 
www.lekkerfitopschool.nl; www.smaaklessen.nl; www.schoolgruiten.nl en www.gezonderwijs.nl. Wilt u 
voor bestelling van de materialen van ‘Lekker Fit!’ eerst de handleiding en de werkboekjes inkijken, 
dan kunt u terecht bij de GG&GD: gezondgewicht@utrecht.nl. 
 
Een topsporter moet fit en gezond zijn en zorgen voor voldoende energie. Goede sportvoeding is per 
sport verschillend, afhankelijk van de benodigde vaardigheden en duur van de sport. 
Team- en spelsport kent een intervalkarakter. Voorbeelden van team- en spelsporten zijn: handbal, 
basketball, volleybal en tennis. Duurwerk wordt afgewisseld met veel kracht- en snelkrachtacties zoals 
sprinten, springen en wenden. Door de pauzes en de techniektrainingen die bij spelsporten veel 
voorkomen zal het totale energieverbruik vaak wat lager liggen dan bij de duursporten. 
Onder duursport verstaan we een langdurige inspanning met elementen van krachtsport of het 
lichaam wordt gedurende een langere tijd met een matige intensiteit belast of gedurende een korte tijd 
met een hoge intensiteit. Voorbeelden zijn: wielrennen en zwemmen (vanaf 200 meter). 
Uithoudingsvermogen staat centraal bij duursport. 
Krachtsport bestaat uit een reeks korte momenten van grote inspanning. Voorbeelden zijn: zwemmen 
(100 meter), judo, sprinten, turnen, speerwerpen, en verspringen.  
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Daarnaast zijn er ook sportspecifieke (praktische) omstandigheden: 
 Wielrennen: lange wedstrijden, veel kracht nodig, weinig toilet gelegenheden (je verliest tijd).  
 Judo: wedstrijden in gewichtscategorieën, je mag niet meer wegen dan de categorie (vb Judo tot 73 

kg), maar je wilt ook niet heel veel minder wegen. Als jij 65 kg weegt en je tegenstander 73 kg, dan 
heb je vaak minder spiermassa en dus minder kracht.  
 Handbal/basketball/tennis/volleybal: goede balans nodig tussen veel energie, maar niet een volle 

maag hebben tijdens het sporten. Wedstrijd van uur tot 1,5 uur (m.u.v. tennis, want dat kan ook 4,5 
uur duren. Je ziet toptennissers af en toe een hapje banaan tussendoor eten.  
 Sprintnummers atletiek en zwemmen: explosiviteit, kracht nodig van 10 seconden tot 1 minuut. 

 
De belangrijkste voedingsregels voor een sporter: 
 Eet volop koolhydraatrijke voedingsmiddelen: Koolhydraten spelen een centrale rol in de 

energielevering van de spier. Kies vooral voor koolhydraten in de vorm van zetmeel zoals: brood, 
aardappelen, rijst, pasta, peulvruchten, groenten en fruit. Koolhydraten zijn in beperkte mate 
beschikbaar. Deze wordt als reserve opgeslagen in je lever en spieren als glycogeen. Tijdens 
inspanning spreek je je glycogeenvoorraad aan om aan de snelle energie te komen. De 
glycogeenvoorraad is niet onbeperkt aanwezig en is na ongeveer 1 uur op. Dan ga je vrijwel volledig 
over op de vet- en eiwitverbranding. Aangezien dit de langzamere energiebron is, is dit nadelig voor je 
sportprestatie. Je kunt nog maar op 50% van wat je normaal kan presteren. Per sport zijn andere 
vaardigheden nodig en daarom verschillende diëten. Niet voor elke sporter is het goed om 3 borden 
pasta te eten voor de wedstrijd! Vul binnen 2 uur de koolhydraten aan. Doe je dit niet binnen 2 uur, 
dan duurt het 5 dagen voordat je weer op een juiste hoeveelheid glycogeen zit! 
 Wees zuinig met vetten: Omdat de voeding van de sporter een royale hoeveelheid koolhydraten 

en voldoende eiwitten moeten leveren, zal de voeding vetarm moeten zijn.  
 Eet voldoende eiwitrijke voedingsmiddelen zoals vlees(vervangers), vis, zuivel, ei, granen, brood, 

peulvruchten en noten. De behoefte aan eiwit is voor de sporter is licht verhoogd. 
 Eet gevarieerd: Gevarieerd eten en drinken betekent dat je alle noodzakelijke voedingsstoffen in 

voldoende mate met de voeding opneemt. Er is niet één product waar al die voedingsstoffen ook in 
voldoende mate inzitten. 
 Zorg voor een royale vochtopname: De extra hoeveelheid vocht die dagelijks moet worden 

aangevuld is afhankelijk van de hoeveelheid vocht die door trainen verloren is gegaan. Deze 
hoeveelheid is te controleren door voor en na een inspanning het lichaamsgewicht te bepalen. Het 
gewichtsverlies komt ongeveer overeen met het vochtverlies. De richtlijn is 0,6 – 1 liter vocht per uur 
sporten (dus ook drinken tijdens het sporten) naast de aanbevolen dagelijkse 1,5 liter drinkvocht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Scherm 15 - De Olympische waarden 
 

Herhaal de kernwaarden uit les 1 en bespreek deze met uw leerlingen. Wie kent ze nog? 
Om een Olympiër te worden is ‘sneller, hoger, sterker’ natuurlijk erg belangrijk. Maar dat zijn 
vriendschap en respect ook. De kernwaarden vriendschap, respect en excelleren (steeds 
beter worden) staan tijdens het EYOF Utrecht 2013, AchmeaH5C en dus in deze lessenserie 
centraal. De ondertitel van het EYOF Utrecht 2013 is “Celebrate Talent” (vier talent). Dit 
benadrukt dat we blij moeten zijn met onze talenten, die overigens ook buiten de sport kunnen 
liggen. Tegen je verlies kunnen, anderen aanmoedigen, mooie vlaggen maken, een 
evenement helpen organiseren, etc. Wees trots op wat je kunt en benut het. 

 
Achtergrondinformatie 
Naast gezonde voeding en gezond leven (goed slapen) gaat het ook om sociale aspecten, zoals 
vriendschap en respect. Je hebt veel verschillende (sportieve) vaardigheden nodig. 
Blijf eerlijk, vriendelijk en netjes. Voor je tegenstander en de scheidsrechter. Ook heel belangrijk 
tijdens de sportdag! 
 

Blok C: Een 
Olympische sportdag 
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Niveau 2 
 
Aanvullende suggestie –kunstzinnige vorming 
 
Maak (in een groepje) een filmpje van maximaal 1 minuut waarin je laat zien op welke manier 
Olympische waarden ook in het ‘dagelijks leven’ op school terug komen. De makers van het meest 
positieve, creatieve en onderscheidende filmpje kunnen een leuke prijs verwachten. 
Let op de volgende punten: 
 Het filmpje dient uiterlijk maandag 3 juni worden ingestuurd.  
 Insturen kan via een systeem voor versturen van grote bestanden, bijvoorbeeld wetransfer.nl. 
 Het filmpje kan worden verstuurd naar sportdagen@utrecht2013.com. 
 Naast het versturen van het filmpje, wordt een mail gestuurd naar sportdagen@utrecht2013.com waarin 

staat: 
- Dat dit filmpje wordt ingestuurd t.b.v. de ‘creatieve opdracht’.  
- Wie de makers van het filmpje zijn.  
- Namens welke klas en school deze wordt ingestuurd.  
- Dat de afzender akkoord gaat met de volgende voorwaarden: 
 Het filmpje kan getoond worden tijdens 1 van de Achmea High Five Challenge Sportdagen.  
 Beelden uit het filmpje kunnen worden gebruikt voor een ‘mash-up’ van alle inzendingen. 
 Alle personen uit het filmpje zijn akkoord met het feit dat ze worden gefilmd en dat dit filmpje openbaar 

zal kunnen worden gemaakt. 
 
Scherm 16 – AchmeaH5C Sportdag 
 
 Bespreek met uw leerlingen de opzet van de sportdag. 
 
 
Achtergrondinformatie 
Tussen de openingsceremonie en afsluiting bezoek de leerlingen drie sportzones. In groepjes van 
8, met een begeleider van de eigen school. Ieder groepje heeft een eigen groepsnaam. 
De groepsnaam is gebaseerd op een plaats waar de Olympische Spelen gehouden zijn of worden, 
een topsporter, of een land waar eerder het EYOF gehouden is.  
Er zijn drie EYOF-sporten per zone. Dus de leerlingen komen overal langs. Ze krijgen steeds eerst 
een clinic, met uitleg over één van de drie sporten. Vervolgens kunnen ze zelf de andere twee 
sporten uitproberen, door middel van spelletjes. 
Bij sommige onderdelen wordt de high score bijgehouden. Wie wordt een dagwinnaar? Er zijn 
speciale prijzen te winnen, zoals kaartjes voor een wedstrijd tijdens het EYOF Utrecht 2013. 
Interesses naast sport? De leerlingen kunnen zich ook uitleven met graffiti, dans en meer.  
 
Niveau 1 
 

Laat uw leerlingen opdracht 8, 9 en 10 maken op het werkvel.  
    Antwoord opdracht 8. 
 

Olympische Zomerspelen 
gaststeden 

Nederlandse topsporters van 
EYOF-sporten 

Gastlanden van (voorgaande) 
EYOF-edities 

Amsterdam Daphne Schippers België 
Athene Epke Zonderland Denemarken 

Barcelona Edith Bosch Engeland 
Londen Francisco Elson Finland 

Mexico-Stad Kiki Bertens Frankrijk 
Rio de Janeiro Manon Flier Italië 

Sydney Marianne Vos Nederland 
Tokyo Maura Visser Portugal 
Turijn Pieter van den Hoogenband Spanje 
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Antwoord opdracht 9: 
 

 

Antwoord opdracht 10: 
 
Nederlandse topsporters van 

EYOF-sporten
Sport 

Daphne Schippers Atletiek 
Epke Zonderland Turnen 

Edith Bosch Judo 
Francisco Elson Basketball 

Kiki Bertens Tennis 
Manon Flier Volleybal 

Marianne Vos Wielrennen 
Maura Visser Handbal 

Pieter van den Hoogenband Zwemmen 
 
Niveau 2 
 

Laat uw leerlingen opdracht 7 en 8 maken op het werkvel.  
Antwoord opdracht 7: zie opdracht 10 van niveau 1. 
Antwoord opdracht 8, zie volgende pagina. Let op! Mexico-Stad, Rio de Janeiro, Sydney en 
Tokyo liggen uiteraard niet in Europa en zijn niet in te tekenen op de kaart. U kunt nog eens 
benoemen dat het EYOF een Europese aangelegenheid is, maar dat de Olympische Spelen 
wereldwijd zijn. 
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Scherm 17 - Vlaggenparade 
 

Vertel uw leerlingen dat ze veel ‘Olympische’ dingen kunnen verwachten tijden de sportdag. 
Bijvoorbeeld een openingsceremonie. Tijdens het EYOF en de Olympische Spelen komen 
de atleten land voor land het stadion binnen, waarbij hun vlag gedragen wordt. Tijdens die 
openingsceremonie op de sportdag wordt ook een ‘vlaggenparade’ gehouden en ook op 14 
juli tijdens de openingsceremonie van het EYOF Utrecht 2013 in Stadion Galgenwaard. 
 

Niveau 1 
 
    Laat uw leerlingen opdracht 11 maken op het werkvel. 
    Antwoord: 

Nederland   Duitsland   Frankrijk     België 

       

 
Aanvullende suggestie - handvaardigheid 
 
Maak een eigen vlag. Zwaai met je vlag tijdens de sportdag! 
 
De vlaggenparade is één van de onderdelen tijdens de Openingsceremonie van de Olympische 
Spelen. Tijdens de vlaggenparade worden alle Olympische atleten per land voorgesteld. Tijdens de 
AchmeaH5C Sportdagen zal de openingsceremonie ook een variant van deze vlaggenparade kennen.  
 
Elke dag zal 1 vlag worden verkozen tot ‘beste vlag van de dag’. De klas verantwoordelijk voor deze 
vlag zal een leuke prijs ontvangen. De voorwaarden staan op de volgende pagina. 
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Maak met de gehele klas een mooie vlag die tijdens de vlaggenparade zal worden getoond. Het is niet 
belangrijk hoe deze wordt gemaakt, schilderen, borduren, tekenen: alles mag. 
 
Er zijn slechts 3 basisvoorwaarden: 

 Alle leerlingen van de klas moeten een bijdrage aan de vlag hebben geleverd. 
 Op de vlag staat de naam van de klas én die van de school. 
 Op de vlag komen 1 of meerdere herkenbare Olympische elementen terug. 

 
De vlag 

 De vlag heeft een basis van witte stof. 
 De vlag is 1 meter hoog bij 1,5 meter breed. 
 De vlag is aan één zijkant bevestigd aan een stok. 

 
De vlaggenparade: 

 Er wordt 1 leerling per klas uitgekozen als vlaggendrager, hij/zij draagt de vlag tijdens de 
openingsceremonie. 

 Er wordt 1 leerling per school uitgekozen als naamdrager, hij/zij draagt het bordje met de naam van 
de school tijdens de openingsceremonie. 
 

 
 
Niveau 2 
 

Laat uw leerlingen opdracht 9 maken op het werkvel. 
Antwoord: 
 
Nederland    Verenigd Koninkrijk   IJsland      Servië 

      
   

Scherm 18 - Klaar voor de start! 
 
Uw leerlingen zijn klaar om een Olympiër te worden!  
Ze weten (grotendeels) wat ze te wachten staat. De organisatie wenst ze alvast veel plezier! 
Voor meer informatie over de sportdag kun u terecht op: http://utrecht2013.com/achmea-high-five-
challenge-sportdagen/  
Na de AchmeaH5C sportdag kunt u les 3 behandelen. Les 3 blikt namelijk terug op de sportdagen. 
Iedereen is natuurlijk van harte uitgenodigd om te komen kijken op het EYOF Utrecht 2013, van 14 tot 
en met 19 juli. Zie ook http://www.achmeahighfivechallenge.nl.
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Les 3 – Terugblik  
op de sportdag 
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Leerlingen leren over de kernwaarden van de Olympische Spelen. 

Leerlingen herbeleven de AchmeaH5C sportdag en denken na over de rol die sport en 
bewegen in hun leven vervult. 

Leerlingen verplaatsen zich op basis van eigen ervaringen in het leven van een topsporter met 
de gezonde levenswijze en voeding die daarbij hoort. 

Leerlingen denkan na over hun eigen talent op basis van hun ervaringen tijdens de 
AchmeaH5C sportdag. 

 
 
 
 
 
 
 

Download het werkvel (op scherm 1 of in het overzicht).  
Print het uit en deel het uit aan uw leerlingen.  
U kunt er voor kiezen de opdrachten tussendoor uit te laten voeren, maar leerlingen kunnen 
ze ook vooraf (als huiswerk) maken, waarna u het klassikaal bespreekt op basis van de 
schermen. 

Zet het geluid vast aan, want deze les bevat filmpjes en geluidsfragmenten.  

Hieronder staan tips, suggesties en/of extra informatie per scherm.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Scherm 1 - Terugblik op de AchmeaH5C sportdag 
 

Vertel uw leerlingen wat ze te wachten staat in deze les.  
Ze hebben deelgenomen aan de sportdag en in deze les blikken we terug op die dag. Wat 
waren de leuke en minder leuke dingen? Is de mening ten opzichte van sport/bewegen in het 
algemeen en specifieke sporten veranderd?  
Hoe ziet hun eigen sportieve toekomst eruit? Gaan ze meer sporten, minder sporten, of 
andere sporten proberen? 
Kunnen de leerlingen zich een voorstelling maken van hoe het is om (bijvoorbeeld tijdens het 
EYOF Utrecht 2013) een echte Olympiër te zijn? 
 
Deel het werkvel uit aan uw leerlingen.  
 

Achtergrondinformatie 
Bijna 2 weken lang. Van 10 tot en met 21 juni waren de AchmeaH5C Sportdagen in Utrecht. Dagelijks 
kwamen 1200 leerlingen uit het hele land het programma volgen om zo hun Olympische ervaring op te 
doen.  

Doel van de les

Voorbereiding 

Schermen 
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Olympos is één van de venues van het EYOF Utrecht 2013 in juli. De leerlingen hebben tijdens de 
sportdag dus op de echte Olympische velden en toestellen gesport! 
Op zondag 14 juli is de openingsceremonie van het EYOF Utrecht 2013. Ruim 2300 jonge topsporters 
van 13 t/m 18 jaar strijden in 9 takken van sport voor de Olympische medailles. De sluitingsceremonie 
is op 19 juli. Kinderen en hun ouders kunnen van 14 t/m 19 juli genieten van de Olympische talenten 
die strijden om de Olympische medailles. 
 
Scherm 2 – AchmeaH5C Sportdag 
 
Speciaal onderwijs  
De opdrachten kunnen als lastig worden ervaren, doordat leerlingen hun herinneringen moeten 
combineren en een mening moeten vormen. Help ze op weg met concrete voorbeelden.  
Opdracht 3: bespreek wat een ‘Olympiër’ eigenlijk is. Vergelijk het met een topsporter. Iemand die 
enorm zijn best doet en gaat voor goud. Iemand die spannende momenten meemaakt, voor en tijdens 
het sporten.  
 

Bekijk de video om de herinnering aan de sportdag op te halen. 

Laat uw leerlingen opdracht 1 t/m 4 maken op het werkvel, voordat u de les vervolgt. 

 
Scherm 3 - Het leukste van de dag? 
 

Bekijk met uw leerlingen de foto’s op het scherm.  

Bespreek de opdrachten 1 t/m 4. 
Wat vonden uw leerlingen leuk? Vraag ook wat ze minder leuk vonden. En waarom? 
Dit kan uiteraard een sport(onderdeel) zijn, maar ook de lunch, opening, muziek, etc. 

 
Scherm 4 - Het meest verrassende van de dag 
 

Bekijk met uw leerlingen de foto’s op het scherm.  
Vertel uw leerlingen dat de sportdag ook bedoeld is om ervoor te zorgen dat ze bijzondere 
dingen konden meemaken. Als het goed is, was het niet zo maar een sportdag, maar eentje 
om niet snel te vergeten.  

 
Speciaal onderwijs  
Combineer de opdrachten door te vragen of ze nieuwe dingen hebben meegemaakt? 
Wie kan een voorbeeld geven van iets dat hij of zij nog nooit eerder had gedaan of gezien? 
 
Niveau 1  
 

Laat uw leerlingen opdracht 5 en 6 maken op het werkvel.  
 
Niveau 2 

 
Laat uw leerlingen opdracht 5 maken op het werkvel.  
Help uw leerlingen op weg door te vertellen dat je meestal van tevoren een idee hebt, hoe iets 
zal verlopen. Er gebeuren natuurlijk vaak spannende, bijzondere en onverwachte dingen.  
Vonden ze een bepaalde sport of spelregels verrassend? Of een topsporter die ze gezien 
hebben? Of het samen sporten met bekende en onbekende kinderen? 
Misschien hadden ze niet verwacht dat ze een bepaalde sport of beweging leuk zouden 
vinden, of zelfs ooit zouden kunnen. Kortom, wat vonden ze verrassend? Dat kan zowel leuk 
als minder leuk zijn natuurlijk. 
Wat hebben de leerlingen geleerd van de sportdag? Bijvoorbeeld nieuwe sporten, nieuwe 
bewegingen/techniek, maar ook spelregels, samenwerken, teamsporten.  
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Scherm 5 - Jij en sport 
 

Bekijk met uw leerlingen de foto’s op het scherm.  
De EYOF-sporten komen één voor één langs.  

 
Niveau 1  

 
Laat uw leerlingen opdracht 7,8 en 9 maken op het werkvel.  
Bespreek de antwoorden. Wie was waar goed in? Vraag de leerlingen ook waar andere 
leerlingen goed in waren. 
Vinden uw leerlingen dat ze gezond gegeten en gedronken hebben? Wie hebben er (ook) 
gesnoept? 
Wat vonden de leerlingen zo leuk of verrassend dat ze graag (onderdelen) van deze sport(en) 
vaker willen doen? Bijvoorbeeld tijdens de gymles. 
Niet alles kan natuurlijk, maar misschien zitten er leuke (uitvoerbare) ideeën tussen. 

 
Niveau 2  

 
Laat uw leerlingen opdracht 6,7 en 8 maken op het werkvel.  
Bespreek de antwoorden. Wie was waar goed in? Vraag de leerlingen ook waar andere 
leerlingen goed in waren. 
Vinden uw leerlingen dat ze gezond gegeten en gedronken hebben? Wie hebben er (ook) 
gesnoept? 
Wat vonden de leerlingen zo leuk of verrassend dat ze graag (onderdelen) van deze sport(en) 
vaker willen doen? Bijvoorbeeld tijdens de gymles. 
Niet alles kan natuurlijk, maar misschien zitten er leuke (uitvoerbare) ideeën tussen. 

 
Scherm 6 - Olympische waarden 
 
We gaan terug naar les 1 waar de leerlingen de Olympische waarden hebben geleerd: vriendschap, 
respect en excelleren.  
 

Bekijk met uw leerlingen de foto’s op het scherm.  
 
Niveau 1  
 

Laat uw leerlingen opdracht 10 maken op het werkvel.  
 
Niveau 2  

 
Laat uw leerlingen opdracht 9 en 10 maken op het werkvel.  
Bespreek de antwoorden. Herkenden ze de Olympische waarden tijdens de sportdag? Hoe 
uitte zich dat? 
Zijn er leerlingen die een voorbeeld kunnen en durven geven van een moment waarop ze zich 
niet netjes of eerlijk hebben gedragen? 

 
Scherm 7 - Jouw sportdag 
 

Bekijk met uw leerlingen de foto’s op het scherm.  
 
Niveau 1  

 
Laat uw leerlingen opdracht 11 maken op het werkvel.  
De leerlingen maken een verslag van de sportdag. Dit kan in de vorm van een verhaal, strip, 
poster, verslag of presentatie zijn. U kunt hier meer tijd voor uittrekken, bijvoorbeeld aan het 
einde van de les. Eventueel kunnen de leerlingen het resultaat aan elkaar presenteren. 
Geef zelf aan wat u van uw leerlingen verwacht en of het een huiswerkopdracht betreft en of 
het beoordeeld gaat worden.  
Welke vorm het eindresultaat ook heeft, uw leerlingen kunnen het insturen en kans maken 
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op kaarten voor het EYOF Utrecht 2013!  
Ze kunnen hun eindresultaat insturen vóór 7 juli 2013 naar: sportdagen@utrecht2013.com 
of Stichting EYOF 2013 Utrecht, postbus 2158, 3500 GD, Utrecht. 
Onder de inzenders worden kaarten verloot. 

 
Niveau 2  

 
Laat uw leerlingen opdracht 11 en/of 12 maken op het werkvel.  
De leerlingen maken een verslag of informatiefolder van de sportdag.  
U kunt hier meer tijd voor uittrekken, bijvoorbeeld aan het einde van de les. Eventueel 
kunnen de leerlingen het resultaat aan elkaar presenteren. 
Geef zelf aan wat u van uw leerlingen verwacht en of het een huiswerkopdracht betreft en of 
het beoordeeld gaat worden.  
Welke vorm het eindresultaat ook heeft, uw leerlingen kunnen het insturen en kans maken 
op kaarten voor het EYOF Utrecht 2013!  
Ze kunnen hun eindresultaat insturen vóór 7 juli 2013 naar: sportdagen@utrecht2013.com 
of Stichting EYOF 2013 Utrecht, postbus 2158, 3500 GD, Utrecht. 
Onder de inzenders worden kaarten verloot. 

 
Scherm 8 - Tot ziens op het EYOF Utrecht 2013 
 
We hopen dat u met tevredenheid terugkijkt op de sportdag en het begeleidende materiaal.  
Tot slot hopen wij u en uw leerlingen te ontmoeten tussen 14 t/m 19 juli op een van de tribunes 
terwijl jullie de Olympische talenten aanmoedigen tijdens het EYOF Utrecht 2013. High Five! 
 
 


