Sport-BSO programma mei t/m juli 2018

Bij deze ontvangt u het laatste Sport BSO programma tot aan de zomervakantie. Deze is wederom samen met de
kinderen van de Sport BSO bedacht. We hopen op een mooie periode tot aan de zomervakantie. Wanneer de
buitentemperatuur boven de 25 graden is kunnen we niet op de kunstgrasvelden, te warm (+30 graden op het
kunstgras). De komende periode zal ook het Schoonhovens College weer gebruik maken van de
voetbalaccommodatie. Gelukkig mogen we ook gebruik maken van het eerste veld. Voor iedereen alvast een
fijne zomer!
Week 20 (14 t/m 18 mei)
**Honkbal
Vooraf warming up, speluitleg en oefening. Honkbal is de sport met veel variatie en de meeste
spelregels. Het is belangrijk daar goed aandacht aan te besteden. Ook wat betreft de veiligheid.
Met de knuppel gooien na de slagbeurt is bijvoorbeeld een aandachtspunt. Na oefening volgt
teamindeling. Ieder team krijgt in totaal 3 slagbeurten. We volgen in grote lijnen dezelfde
honkbalregels als bij volwassenen. Honkbal is een leuke activiteit met veel spelplezier en
spelelementen. Bij de kinderen komt ‘honkbal ‘ naar voren als de meest favoriete sport, voor
voetbal en rugby. Doelstelling is sportiviteit en kunnen omgaan met winst en verlies.
Benodigdheden : pionnen, handschoenen, fluit, hoepels (honken), slagballen, hesjes, slagplaat, knuppel, plank
Week 21 (21 t/m 25 mei)
**Rugby
Vooraf warming up, tikspel (mysterie Cat) uitleg en oefening. Kinderen vinden rugby een geweldig
spel, maar er zijn natuurlijk bepaalde regels waar we ons aan moeten houden. Sommige kinderen
kennen de beelden van tv hoe er in sommige landen door volwassenen rugby wordt gespeeld. Voor
onze kinderen is er een andere variant. Tackles en harde duels zijn verboden. De bal mag alleen
worden veroverd middels stoeien. Er worden in beide teams die tegen elkaar spelen gelijkwaardige
koppels gevormd en dat is gedurende de wedstrijd je vaste tegenstander. De bal mag gedurende
elke willekeurige spelsituatie uit je handen naar voren worden geschopt. Wie de bal al overspelend
– er mag met de bal niet worden gelopen – achter de lijn legt van de tegenpartij heeft een punt. Wie de bal
vanaf eigen helft tussen de palen trapt van de tegenpartij (uit je handen, dus niet vanaf de grond) heeft 3
punten voor zijn team verdiend. Doelstelling : plezier, sportiviteit en omgaan met winst en verlies (!)
Benodigdheden : kleine en grote pionnen,fluit, hesjes, rugby bal
Week 22 (28 mei t/m 1 juni)
**Running Bootcamp
Vooraf uitleg en uitzetten van materialen en circuit. De bedoeling is dat er een gevarieerd aanbod is van
materialen en spelvormen, bijvoorbeeld wendbaarheidcircuit, zaklopen, touwtje springen, klimmen, estafette
lopen met hindernissen etc. Kortom : spektakel en spelplezier.
Benodigdheden : grote en kleine pionnen, hoepels, touwen, hoedjes, hesjes, estafette stokjes (plastic flesjes),
fluit
Week 23 (4 t/m 8 juni)
**Trefbal en touwtrekken
Vooraf uitleg en teamindeling. Trefbal is een terugkerend activiteit op de velden. Het spel kan in vele varianten
gespeeld worden en met meerdere (spons)ballen in het spel leidt het tot veel spelplezier en hilariteit. Wie als
team al zijn tegenspelers heeft afgegooid heeft gewonnen. Slimheid en tactiek zijn belangrijke spelelementen.
Touwtrekken doen we voor de echte liefhebbers ! Doelstelling is plezier en sportiviteit.
Benodigdheden : pionnen, sponsballen, fluit, hesjes en touw .
Week 24 (11 t/m 15 juni)
**Knotshockey
Vooraf warming up, speluitleg en teamindeling. De hockeyknotsen geven veel spelplezier en spektakel. Het
levert vaak geen oogstrelend hockey op, maar dient veel meer als puur spektakelstuk. Daarom spelen we met
een lichte grote bal die alle kanten op vliegt wanneer met de knotsen tegen de bal wordt geslagen. Na speluitleg
en oefening gaan we teams indelen. De bedoeling is om wel de bal in het doel te slaan. Doelstelling is
spelplezier en sportiviteit
Benodigdheden : hockeyknotsen, ballen, fluit, hesjes, doeltjes, eventueel pionnen.
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Week 25 (18 t/m 22 juni)
**Ultimate frisbee
Vooraf warming up, speluitleg en oefening. Het spel Ultimate Frisbee (overgewaaid uit Amerika) hebben we 2
jaar geleden voor het laatst gespeeld, dus het wordt weer eens tijd. We gaan voordat we met twee teams tegen
elkaar gaan frisbeeën eerst oefenen met de schijf. De bedoeling is daarna om een echte frisbee wedstrijd tegen
elkaar te gaan spelen. Daarvoor wordt er een groot veld uitgezet me twee vakken in het veld. Al overgooiend
naar elkaar moet geprobeerd worden de schijf in het ‘vijandige’ vak te werpen. Als de schijf wordt gevangen in
het vak van de tegenstander levert dat 1 punt op. Je mag niet lopen met de schijf, alleen je medespelers mogen
dat natuurlijk wel. Het vak mag slechts verdedigd worden door 1 speler. Wanneer je de schijf in handen hebt
mag je niet aangevallen worden, maar alle tijd krijgen om te werpen richting 1 van je medespelers. Als de schijf
op de grond belandt raapt de speler deze op die het dichts bij de schijf staat. Deze hervat het spel. Ultimate
frisbee is niet altijd een makkelijk spel, wel heel vermakelijk. Doelstelling is spelplezier en sportiviteit.
Benodigdheden : frisbees, pionnen voor veldafzetting, fluit, hesje
Week 26 (25 t/m 29 juni)
**Levend Stratego
Locatie : Springerpark ! Vooraf balspel en speluitleg. We gaan deze week naar het park om het boeiende spel
‘Levend Stratego’ te spelen. Aan dit spel zitten een aantal regels die erg belangrijk zijn. Twee teams gaan na
uitleg de vlag verstoppen in het park. Daarna komen alle ´spelers´ terug naar de ‘legercommandant’ die
centraal op het speelterrein staat opgesteld. Overzicht over het gehele speelveld is belangrijk. Beide teams
hebben een coach die de speelkaarten uitdeelt. Wanneer de kaartjes aan iedere afzonderlijke speler worden
uitgedeeld gaat het spel beginnen. Doel is om de vlag van de tegenstander te pakken te krijgen en daarvoor is
slimheid, snelheid en tactiek vereist. Wie het slimste is wint. Wanneer een kind getikt is moeten de beide
kinderen elkaar het kaartje laten zien. Wie lager is in rang is niet af, maar haalt bij zijn coach een ander
kaartje. Doelstelling : plezier en leren omgaan met winst en verlies.
Benodigdheden : spelkaarten (nr. 1 Spion t/m 10 Maarschalk), hesjes, vlaggen
Week 27 (2 t/m 6 juli)
**Hockey met variatie
Vooraf warming up, speluitleg en oefening. We gaan deze week hockey spelen met
variatie. Meerdere doeltjes op het veld en keepers spelen zonder hockeystick en mogen
de bal ook schieten of gooien naar een medespeler. Kinderen mogen gebruik maken van
een kunststof hockeystick of een ‘houten’ hockeystick. Na oefening spelen we een heuse
hockeywedstrijd. Daarbij stellen we 4 doeltjes op, 2 grote en 2 kleine. Ieder team
verdedigt dus een groot en een klein doel en kan dus ook op een groot en/of klein doel
scoren. Een groot doel levert 1 punt op bij een score, een klein doel 3 punten. Beide
doelen mag maar door 1 keeper verdedigd worden. Doelstelling : sportiviteit en spelplezier.
Benodigdheden : hesjes, hockeysticks, fluit, ballen, pionnen, doeltjes
-Week 28 (9 t/m 13 juli)
**Toernooi voetbal
Vooraf warming up, uitleg en teamindeling. Als altijd voor elke willekeurige schoolvakantie spelen we op
verzoek van de kinderen een voetbaltoernooi. Vooraf teamindeling, speluitleg en uitzetten van speelveld. Er
worden 4 teams ingedeeld (groen, blauw, rood en wit) die aan elkaar gewaagd zijn. Deze 4 teams spelen
wedstrijdjes van 10 minuten. Er wordt door alle teams een keer tegen elkaar gespeeld, dus alle teams komen 3 x
in actie. Doelstelling : spelvreugde en leren omgaan met winst en verlies.
Benodigdheden : pionnen, doeltjes, fluit, hesjes/lintjes en bal

Rachella, Eva, Lotte en Ab

Sport-BSO programma mei t/m juli 2018
2

