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Les 1: IJshockey

Inleiding: Warming-up         5 minuten
Kern: IJshockey          30 minuten 

Olympische waarden: 
Samen sta je sterker. In een team kun je uitblinken en je kunt als team boven jezelf uitstijgen. In deze 
les wordt ijshockey gespeelt in kleine groepjes. 
Het spel is gebaseerd op het doorschuiven van teams na twee goals of 5 minuten. Het is een vriend-
schappelijk spel gericht op het uiterste eruit halen in de beperkte tijd die ervoor staat. 

Inleiding (5 minuten)

Warming-up 
U kiest een of meer onderdelen van 
de warming-up poster.

Kern (30 minuten)

IJshockey
Nodig: banken, 12 pylonen, 
zaalhockeysticks, bal of puck.

In deze eerste les speelt u met de leerlingen (ijs)hockey op 3 veldjes. Elk team speelt met 3 spelers. 
Beslist niet meer vanwege de veiligheid en de noodzakelijke speelruimte.
Op elk veldje spelen 2 teams tegen elkaar. Een derde team wacht op de bank.
Als er 2x is gescoord, wordt er gewisseld. Is dit na 5 minuten nog niet het geval, wissel dan op eigen 
initiatief.

Spreek vooraf duidelijk de volgende
regels af:
- houd de stick dichtbij de grond, écht slaan is verboden;
- raak de bal niet met de voeten;
- altijd slechts 2 spelers (van elk team één) bij de bal, anders vrije bal 
voor de minderheid.

Alternatief:
Indien u niet voldoende sticks tot uw beschikking hebt, kunt u het spel ook op 1 veld spelen met vier 
teams van 3 spelers. Plaats in de hoeken een bank op zijn kant.
Dit vormt het doelvlak. Als er wordt gescoord, gaat het team dat het doelpunt incasseert naar de 
kant. Is er na 5 minuten nog niet gescoord, dan wisselen alle vier de ploegen.

Les 6 - Gymlessen (bovenbouw)

Winterspelen
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Les 2: Twee wintersporten

Inleiding: Tikspel          10 minuten
Kern: Curling, Viermansbobslee        20 minuten 
Afsluiting: Olympisch kwartetten        10 minuten

Olympische waarden: 
Winnen is niet het belangrijkste bij de Olympische spelen. 
Meedoen wel. Talenten binnen je team inzetten, en je spel slim 
maar vooral samen spelen is een combinatie van de waarden 
vriendschap, respect en excelleren. 

Inleiding (10 minuten)

Tikspel Olympische tickets 
Nodig: 4 banken, 6 emmers, kaartjes. 

Verdeel de zaal in drieën met banken. Verdeel de groep in drieën. 
De leerlingen spelen het spel op drie veldjes. De leerlingen proberen 
kaartjes voor de Olympische Winterspelen naar de overkant te 
brengen. De kaartjes liggen achter lijn a in een emmertje. Als een 
leerling getikt wordt loopt hij terug naar lijn a en probeert het nog 
een keer. Als het een leerling lukt om zonder getikt te worden achter 
lijn b te komen, dan legt hij het kaartje in een emmertje. De leerling 
loopt tussen de banken terug en pakt een nieuw kaartje. Welke 
groep heeft na 1 à 2 minuten de meeste kaartjes naar de overkant 
gebracht? Tikkers mogen niet achter de lijnen komen.
Suggestie: De leerlingen maken in de klas kaartjes (toegangsbewijzen) voor de 
verschillende Olympische onderdelen. Bijvoorbeeld:
- Voor welke Olympische sport is het toegangsbewijs bestemd? Laat de leerlingen er een mooi plaat-
je van hun favoriete sport bij maken. De Olympische ringen mogen natuurlijk niet ontbreken!
- Wat kost een toegangsbewijs?
- Voor welke dag is het toegangsbewijs?
- Welke plaats heb je in het stadion?

Kern (20 minuten)

Twee wintersporten
Nodig: blokken, krijt, pylonen, ballen.

1. Curling (10 minuten)
Trek nog een lijn naast lijn b. Maak tweetallen. Deze zitten
op lijn a. Om beurten, bijvoorbeeld op het teken SCHUIVEN,
schuiven de leerlingen een blokje naar de overkant van het
lokaal tussen lijn b en lijn c (2 punten).
Komt het blokje achter lijn c dan levert dat 1 punt op.
De twee leerlingen tellen hun punten bij elkaar op. 
Welk tweetal haalt de meeste punten?

b ac

ab
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2. Viermansbob (10 minuten)
Vier leerlingen zitten achter elkaar, pakken elkaar bij de enkels 
vast en schuiven naar een lijn op ongeveer 2/3 van de gymzaal.
Vervolgens krijgen de groepjes een extra opdracht die lijkt op 
de biatlon, de combinatie van langlaufen en schieten.
Zodra de viermansbob bij de lijn is, probeert de voorste leerling
de pylon met een volleybal (of tennisbal) om te gooien.
Is de pylon om, dan gaat hij snel in de bob zitten, omdraaien
en terugschuiven. Welke groep is het snelste? Als de pylon niet 
bij de eerste keer omgaat, haalt de volgende leerling de bal op 
en mag hij het proberen. Het viertal gaat net zolang door tot de 
pylon om is.

Afsluiting (10 minuten)

Olympisch kwartetten
Uw leerlingen maken in de klas een Olympisch kwartetspel (of een bestaand sportkwartetspel ge-
bruiken). In totaal heeft u twee kwartetspelen nodig van 8 à 10 kwartetten. U verdeelt de klas in 6 
groepen. Elke groep heeft een mat op anderhalve meter van de muur. Bij de start geeft u elke groep 
12 kaarten verspreid op de mat. De leerlingen gaan bij de andere matten kaarten halen. Je mag maar 
één kaart tegelijk pakken. Als een groep een kwartet heeft mag dit kwartet apart worden gehouden. 
Wie verzamelt in 2 minuten de meeste Olympische kwartetten?

Les 3: Olympisch wintercircuit

Inleiding: Warming-up         5 minuten
Kern: Olympisch wintercircuit        20 minuten 
Afsluiting: Bewegingsbaan         7 minuten

In deze les combineert u een aantal oefenvormen die zijn afgeleid van Olympische disciplines. 
U laat de leerlingen in groepjes ca. 7 minuten oefenen bij elk onderdeel.
Bij sommige onderdelen is het aardig om de tijd te ‘klokken’.

Olympische waarden: 
Sommige Olympische sporters komen op verschillende onderdelen uit. Sommige turners doen op 
4 of 5 onderdelen mee. De sporters die op meerdere onderdelen uitkomen hebben dus ook meer 
kansen op een medaille. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld zwemmers, hardlopers, schaatsers, wiel-
renners, of skiërs. Een hele hoop afwisseling dus. Iemand die aan de meerkamp meedoet, moet pas 
echt veel verschillende dingen goed kunnen. Je kunt niet op alle onderdelen direct excelleren, maar je 
kunt wel steeds beter worden door hard te oefenen. 
De volgende oefeningen zijn nieuw en sommige leerlingen hebben hulp nodig, terwijl anderen er heel 
rap doorheen gaan. Benadruk dat het netjes en respectvol is om elkaar te helpen en elkaar aan te 
moedigen. Geef elkaar de ruimte, als een leerling een oefening lastig vindt. 

Inleiding (5 minuten)

Warming-up
U kiest een of enkele oefeningen van de warming-up poster.
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Kern (20 minuten)

Olympisch wintercircuit
Nodig: trapezoïde, 2 landingsmatten, rekstok, touw, bank, kast, mat, pylonen, ballen, skateboards, 
stokken, honk, paaltjes

1. Schansspringen hoge schans 
De leerling klimt op de trapezoïde. Loopt naar beneden, klimt tegen de schans 
(landingsmat) op en landt op twee voeten in balans op de landingsmat.
Landingsmat a staat in de breedte. Landingsmat b ligt in de lengte.
Bij de meeste gymnastieklokalen is het mogelijk om landingsmat a schuin 
tegen de palen van de rekstok te zetten.
Landingsmat a met twee springtouwtjes vastzetten aan de palen van de rekstok.
Voor mat a liggen twee gymnastiekmatten in de breedte.
Techniek: met korte passen tegen de schans oplopen.
Variatie: Synchroonspringen. Twee leerlingen doen de oefening naast elkaar.

2. Schansspringen lage schans
Leg de dikke mat op de kast met ervoor een springplank en erachter de dunne 
matten. Leerlingen nemen een aanloop, zetten af op de springplank, zetten hun 
handen op de mat en maken een koprol. Ze eindigen in zit.

3. Biathlon
4 Matten met tussenruimte, dan een kast in de breedte, op de kast een pylon.
De leerling maakt enkele loopsprongen van mat tot mat.
Bij de laatste mat liggen 3 tennisballen (of pittenzakjes, sokballen) klaar.
Vanaf de mat probeert de leerling de pylon te raken of eraf te gooien.
Na het gooien de ballen terug leggen en zo snel mogelijk weer terug naar de startlijn.
U kunt deze oefening ook beperken tot het springen van mat tot mat.

4. Langlaufen met snowboard
De leerling staat op een skateboard en beweegt zich voort door af te zetten 
met twee gymnastiekstokken.
Als het goed gaat, kunnen de leerlingen ook een wedstrijdje doen.

5. Reuzenslalom 
De leerling slalomt zo snel mogelijk om de honkpaaltjes heen.
U kunt deze oefening eventueel ook op een skateboard laten doen 
(zie langlaufen met snowboard).de hordes. Zet ook een pylon neer bij het beginpunt. 
De leerlingen rennen over het parcours en springen over de touwtjes die ze tegenkomen. 

b

a
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Afsluiting (7 minuten)

Verbindingsbaan
U verbindt de onderdelen 1, 2, 3, en 5 met elkaar zodat er een bewegingsbaan ontstaat.
De skateboards ruimt u op.
De leerlingen leggen de baan in stroomvorm af. Geef aan dat het geen wedstrijdje is en zorg dat de 
leerlingen voldoende afstand houden tot elkaar.

Les 4: Puntencircuit

Inleiding: Warming-up   5 minuten
Kern: Puntencircuit   35 minuten 

Olympische waarden: 
Excelleren is altijd een uitdaging. Excelleren staat 
voor het beste uit jezelf halen, totdat je helemaal 
op bent en je kunt zeggen: “Ik heb mijn best 
gedaan en meer had ik niet kunnen doen.” 
Onderstaande oefeningen zijn wedstrijdoefeningen 
die het uiterste van de leerlingen kunnen vragen. 

Inleiding (5 minuten)

Warming-up
U kiest een of meer onderdelen van de 
warming-up poster.

Kern (35 minuten)

Puntencircuit 
U verdeelt de groep in drietallen.
Maak een scoreformulier. Een voorbeeld van 
het scoreformulier ziet u hiernaast.
Ieder groepje krijgt deze scoreformulieren en 
een pen.
Elke leerling probeert in 45 seconden
zo veel mogelijk punten te halen.
Na 45 seconden worden de punten genoteerd 
op het scoreformulier en de volgende leerling 
doet de oefening.
U geeft telkens het begin- en eindsignaal.
De leerlingen werken het hele circuit af.
Hoeveel punten hebben ze na alle oefeningen?
Zet een duidelijk cijfer bij elk onderdeel.
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1. Langlaufen
Met de langlaufpas (loopsprongen) om de pylonen langlaufen. Elk heel rondje is 1 punt.

2. IJshockey
Met een hockeystick en een puck of bal om de pylonen (zie oefening 1) ijshockeyen.
Elk heel rondje is 1 punt.

3. Reuzenslalom
Om de pylonen reuzenslalom maken. 
Elk heel rondje (heen en terug) is 1 punt.

4. Skiën
Met twee voeten van hoepel naar hoepel skiën (met twee voeten afzetten).
Heen (5 hoepels) = 1 punt, etc.

5. Curling
Om beurten schuiven de leerlingen een blokje naar de overkant tussen 
lijn b en lijn c (2 punten). Komt het blokje achter lijn c dan levert dat 1 punt op.
Je mag 3 blokjes na elkaar schuiven, dan punten noteren en opnieuw tot de tijd om is.

6. Biathlon
4 Matten met tussenruimte, dan een kast in de breedte, op de kast
een pylon.
De leerling maakt enkele loopsprongen van mat tot mat.
Bij de laatste mat liggen 3 tennisballen (of pittenzakjes, sokballen) klaar.
Vanaf de mat probeert de leerling de pylon te raken of eraf te gooien.
Een pylon raken is 3 punten, eraf gooien 5.
Na 3 keer gooien, terugrennen naar de start en opnieuw proberen.

7. IJshockey - doelen
Vanachter lijn met hockeystick een puck of blokje in doel schuiven.
Er liggen drie blokjes gereed. De blokjes ophalen en nog een keer.

8. Ringwerpen
Vanachter de streep een Olympische ring (fietsband) om
een pylon slingeren. Raak is 1 punt. Ring ophalen en opnieuw proberen.

9. Skisprongen
De leerling springt met twee voeten gesloten over een toversnoer.
Heen en terug is 1 punt. Er liggen twee matjes waarop de leerling landt.

bc a


