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ALGEMENE GEGEVENS
Naam evenement EK Voetbal on Tour
Datum evenement Start dinsdag 6 april tot en met 26 juni 2021
Locatie Diverse pleinen en sportparken in Amsterdam
Doelgroep en of doel evenement PO jeugd t/m 13 jaar = 30 pleinen en 7 sportparken en 1 SO activiteit op een

sportpark , VO jeugd t/m 17 jaar 7 Sportparken
Contactpersoon organisatie Eveline Demeyer e.demeyer@amsterdam.nl 06-20905715
Contactpersoon Voetbal Patrick Schuurman, p.schuurman@amsterdam.nl 06-10266090
Locatiemanager Vincent Pappot, vincent@mijnsport.com 06-24653124
Locatiemanager 2 Najim Karraz, najim@mijnsport.com 06-33463248
Stage Laszlo Boldewijn laszlo.boldewijn@amsterdam.nl 06-12380202 (ALO)

Tamara de la Vega, tamara@mijnsport.com 06-11186929 (ROC Urban Sports
Trainer)

Belangrijke contactpersonen of medewerkers
Contactpersoon ROC Sport en Bewegen RAI Bastiaan Plaizier, b.plaizier@rocva.nl 06-24178151 en

Remi Boshuizen r.boshuizen@rocva.nl 06-29037374
Ruud de Vries, +31 6 21 83 38 10,06-21833810
Raphaela van der Vlies r.vandervlies@rocva.nl, +31 6 12 34 27 98

Contactpersoon ROC TOP Sport academie
Sporthallen Zuid

Marieke Jansen, m.janssen3@roctop.nl, +31610875887 en
Blanche Peters, b.peters@roctop.nl +31650057871

Assistent Floormanager Najim Karraz, najim@mijnsport.com 06-33463248
DJ Achraf Oucheikh, Mounaim.o@hotmail.com, (06) 17 89 67 81
Stage Floormanager Chris Mc Dade, c.mcdade@amsterdam.nl, (06) 11 42 40 56
Catering nog in te vullen
EHBO Buurt Sport Coach, staat in het losse locatieblad vermeld per activiteit
Beveiliging NVT
Fotograaf zelf doen
Contactgegevens Streetkings Tom van Veen, tom@streetkings.eu, +31 6 27112896
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Informatie evenement
- EK Voetbal on tour is een 10 kamp met voetbal onderdelen, Challenges genaamd. (Keepie Uppie, 60 seconds, Flits Meister,

Skills, latje schieten, Shoot and score,, Koppie Koppie, INgooien, Clinics met de Street Kings, Voetbal Arena). Deze zijn als

aparte bijlage bij dit draaiboek bijgevoegd.

- Per activiteit is er een locatiepagina gemaakt met plattegrond en contactpersonen van de verschillende organisatie en andere bijzonderheden,

ook deze is als apart bijlage bij de draaiboek gevoegd.

- er zijn 30 pleinactiviteiten van 2 uur, ongeveer tussen 15:00 - 17:00 uur, voornamelijk op grotere sportlocaties in de stadsdelen zoals Cruyff

Courts en Krajicek Playgrounds.

- 7 PO activiteiten op Sportparken van 8:30 tot 15:30 uur, 3 blokken van 1,5 uur, waarbij 100 leerlingen kunnen deelnemen. Stadsdeel bepaalt

deelnemende school of scholen.

- 1 SO activiteit op Sportpark van 8:30 tot 15:30 uur, als het mogelijk is bij Only Friends in Noord. 3 blokken voor 3 categorieën

- 7 VO activiteiten op Sportparken van 8:30 tot 15:30 uur en aansluitend van 16:00 tot 18:00 uur voor de buurt, 3 blokken van 1,5 uur, waarbij

100 leerlingen kunnen deelnemen en dan 1 blok van 1,5 uur voor de buurt. Stadsdeel bepaalt de deelnemende school/scholen.

- Inzet van studenten ROC/CIOS/ALO

- Inzet Buurtsportcoaches, EHBO en lokale taken opgegeven door het stadsdeel.

- Inzet lokale Sportbuurtwerk-/stimulerings organisaties op de plein door de planning aan te laten sluiten bij de reguliere inzet sbw.

- 1e test en uitvoeringsdag is dinsdag 6 april met Damstede in Noord bij de Volewijckers

- Kick-off op woensdag 7 april Bijlmer Sportpark in stadsdeel Zuidoost om 15:30-17:30 uur. (start opbouwen om 14:00 uur)

- Trophy Tour op woensdag 14 mei Balboaplein in stadsdeel West.
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Tijdsplanning 30 pleinactiviteiten
Tijd Werkzaamheden Wie Mobiele nummer Opmerking

12:30 uur Bus ophalen Sport-O-Theek Vincent of Najim  

vergeet niet de opgeladen
geluidsapparatuur en Fit Lights in te
pakken

13:00 uur vertrek naar locatie Vincent of Najim   

13:30 uur aankomst locatie en start opbouwen allen   

14:45 uur briefing Vincent of Najim   

15:00 uur start EK Voetbal on Tour  Challenge leiders   

17:00 uur
Einde EK Voetbal on Tour en start
opruimen allen   

18:15 uur  Vertrek naar huis of wegbrengen bus
Allen en
Vincent/Najim   

18:30 uur Materialen in de oplader Vincent of Najim   

19.00 uur Vertrek naar huis Vincent of Najim   
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Tijdsplanning PO 7 Sportpark Activiteiten
Tijd Werkzaamheden Wie Mobiele nummer Opmerking

06:30 uur Bus ophalen Sport-O-Theek Vincent of Najim  
vergeet niet de opgeladen
geluidsapparatuur in te pakken

06:45 uur vertrek naar locatie Vincent of Najim   

07:00 uur aankomst locatie en start opbouwen allen   

08:15 uur briefing en klaar staan op de onderdelen Vincent of Najim   

08:30 uur start EK Voetbal on Tour  Challenge leiders   kan ook 9:00 uur zijn

15:30 uur Einde EK Voetbal on Tour scholen allen  
 Kan ook rond 14:00 uur zijn ivm
continurooster scholen

15:30 uur Opruimen allen

16:30 uur Einde opruimen allen

16:45 uur  Vertrek naar huis of wegbrengen bus
Allen en
Vincent/Najim   

17:10 uur Materialen in de oplader Vincent of Najim   

17.30 uur Vertrek naar huis Vincent of Najim   

    

6
Naam evenement : Algemeen Draaiboek
Gemaakt door       : Vincent Pappot
Datum                     : zondag 11 april 2021



Tijdsplanning VO 7 Sportpark Activiteiten
Tijd Werkzaamheden Wie Mobiele nummer Opmerking

06:30 uur Bus ophalen Vincent of Najim  
vergeet niet de opgeladen
geluidsapparatuur in te pakken

06:45 uur vertrek naar locatie Vincent of Najim   

07:00 uur aankomst locatie en start opbouwen allen   

08:15 uur briefing en gaan klaarstaan Vincent of Najim   

08:30 uur start EK Voetbal on Tour  Challenge leiders   

15:30 uur Einde EK Voetbal on Tour scholen allen   

16:00 uur Start EK Voetbal on Tour buurt allen

18:00 uur
Einde EK Voetbal on Tour buurt start
opruimen allen

19:10 uur  Vertrek naar huis of wegbrengen bus
Allen en
Vincent/Najim   

19:30 uur Materialen in de oplader Vincent of Najim   

20.00 uur Vertrek naar huis Vincent of Najim   
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Materialenlijst algemeen
Materialenlijst

 Wat

Aantal Op
locatie

In de
bus

Afbouwen Terug op
locatie

1  Plastic bak met scorekaarten, certificaten en veters  1     

2
 Toverdoos/gereedschapskist (pennen, stiften, gereedschap, alles voor
evenementen)  1     

1
 Corona ontsmettingsmiddelen (papier, plantenspuit met desinfectiemiddelen,
latex handschoenen)  1     

1  Set Pilonnen/hoedjes  1     

10 Beach Flags EK voetbal on Tour 3 meter (voor onderdelen)  10     

5 Beach Flags Regenboog (voor uitstraling  5     

5 Beach Flags EK voetbal on tour 4 meter (voor uitstraling)  5     

20 Voeten inclusief verzwaring Beach Flags  20     

12 Regenboog voetballen  12     

12  EK voetballen  12     

5 Regenboog ballen in netjes  5     

4 oranje rolcontainers  4     

1  rode Rolcontainer 1     

1  7KW stroomkast  1     

2  Sub Speakers  2     

2 Top Speaker  2     

1  geluidset  1     

1 Pompwagen  1     

1 “hondje” platte kar voor transport 1

2 2 x oranje tas met 6 ballen voor clinics Street Kings 2
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1 EHBO rugtas 1

EK mondkapjes

Weggooi mondkapjes

Vuilniszakken

afdekzeil voor apparatuur tijdens regen

bak met sjorbanden

doos T-Shirts

Materialenlijst per activiteit
Materialenlijst Voetbal Arena

 Wat Aantal Op locatie In de bus Afbouwen Terug op locatie

1 Opblaasbare blauwe voetbalArena      

1 Blower      

1 Haspel (of een kort verlengsnoer is genoeg      

4  4 ballen, 2 normale en 2 lichtere ballen      

1  Ipad      

8  8 Fitlights met klittenband      

1 stroomkast 7KW

Materialenlijst Keepie- uppie

 Wat Aantal
Op locatie In de bus Afbouwen Terug op locatie

1 2 Keepie- uppie matten      

2 2 voetballen      

3 1 tennisbal      
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4 1 rugbybal      

5 2 netjes met touw      

Materialenlijst Flitsmeister

 Wat Aantal Op locatie In de bus Afbouwen Terug op locatie

1 Doel      

2 2 voetballen      

1 Snelheidsmeter

Materialenlijst Latje trap

Wat Aantal
Op locatie In de bus Afbouwen Terug op locatie

1 Doel      

2 2 voetballen      

5 Pilonnen

Materialenlijst 60 seconds

 Wat Aantal Op locatie In de bus Afbouwen Terug op locatie

1 9 matten, 4 matten waar een fit light in kan en 5 dichte matten.      

2 Metaal frame      

3 8 fitlights, 4 voor in de mat en 4 voorop het frame      

4 2 voetballen      

1 Tabblat zit in koffer Fit Lights
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Materialenlijst Shoot and score

 Wat Aantal Op locatie In de bus Afbouwen Terug op locatie

1 gatenborden      

2 4 voetballen      

Materialenlijst Freestyle

 Wat Aantal Op locatie In de bus Afbouwen Terug op locatie

1 12 voetballen      

2 oranje tassen
1 set hoedjes

Materialenlijst Koppie koppie

 Wat Aantal Op locatie In de bus Afbouwen Terug op locatie

1 4 Hoepels      

2 1 container      

3 4 voetballen      

4 4 verschillende punten voor in de hoepels

Materialenlijst INgooien

 Wat Aantal Op locatie In de bus Afbouwen Terug op locatie

1 6 Hoepels      

2 1 containers      

3 1 voetbal      

6 verschillende punten voor in hoepel
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Plattegrond.
Per locatie is er een apart inlegvel met daarin een plattegrond en de specifieke locatie informatie. (contactpersonen, stroom, toilet, info van de sportmogelijkheden

e.d.)

12
Naam evenement : Algemeen Draaiboek
Gemaakt door       : Vincent Pappot
Datum                     : zondag 11 april 2021



Prijzen
- Bij inleveren van een volle scorekaart krijgen de deelnemers een paar oranje EK veters en een certificaat
- Beste bij de Challenge: naam opschrijven en die krijgt een uitnodiging voor een finale activiteit met de beste uit de stad.
- 2 ballen op locatie. 1 regenboogbal en 1 EK bal verloten we op elke locatie aan een deelnemer

Kleding
- Stagiaires hebben kleding van school.

- bij de Kick-Off en bij de Trophy Tour krijgen de mensen een T-shirt

- Sweaters voor de Floormanager en de Buurt Sport Coach

Fotograaf
- Is er geen fotograaf
- zelf foto’s maken.

Calamiteitenplan
- Er is geen calamiteitenplan gemaakt voor slecht weer, maar in overleg wordt besloten om activiteiten te stoppen of af te zeggen.
- Bij Onweer dat binnen 10 seconden zit, naar binnen of de activiteit afzeggen.
-

EHBO
- EHBO wordt gedaan door de Buurt Sport Coach
- EHBO koffer zit in de bus
- Contactgegevens van deze persoon
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Briefing medewerkers

- EK Voetbal on Tour, een 10 kamp met voetbal Challenges
-              Plezier is het belangrijkste
-              Als medewerker desinfecteer je jouw handen voordat je aan het werk gaat en als je klaar bent
-              Elke deelnemer krijgt een scorekaart nadat hij/zij de handen heeft gedesinfecteerd
-              Scorekaarten zijn op te halen bij de DJ
-              Maak van je onderdeel een feestje
-              Eerst de kinderen die nog niet geweest zijn, daarna mogen kinderen pas voor een 2e keer
-              1 tot 2 personen per onderdeel
-              Probeer voor iedereen dezelfde scores aan te houden.
-              Pas onderdelen aan als dat nodig is.
-              Schrijf de naam op van een persoon die deze dag echt is opgevallen
-              Je bent een voorbeeld voor de deelnemers en het gezicht van de gemeente Amsterdam, geef het goede voorbeeld
-              Je hebt een actieve houding
-              Je gebruikt je telefoon niet tijdens het werk (tenzij anders gevraagd als stopwatch of timer)
-              Je hebt sportkleding aan
-              Roken niet tijdens het werk
-              Help de kinderen waar nodig
-              Aan het einde van de dag mogen we 2 ballen verloten, zeg dat tegen de kinderen
- Als kinderen een volle kaart hebben, mogen ze deze laten zien bij de DJ/infopunt en ze krijgen dan een certificaat en een setje oranje

EK veters
-              Plezier is het belangrijkste

Belangrijke zaken bij evenementen:
- Bij ernstige ongelukken kan er 112 gebeld worden.
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Catering
Eten en drinken

- eten is voor eigen kosten, behalve bij de schoolactiviteiten is er een lunchpakket voor de medewerkers en studenten
- water is op elke locatie te verkrijgen via watertappunten of kranen in kleedkamers of toilet.
- papieren bekertjes zijn er genoeg om uit het watertappunt water te halen.

Afval en opruimen
- We ruimen gezamenlijk op
- We hebben voldoende vuilniszakken bij ons
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Corona protocol
De deelnemers komen, voor zover dat kan, zoveel mogelijk zelfstandig naar de accommodatie waar de clinic gegeven gaat worden.

• De activiteit is uitsluitend voor jeugd.

• Voor en na afloop van de activiteit zorgt de organisatie dat de organisatie en de deelnemers hun handen insmeren met desinfecterende handgel die
door de organisatie wordt aangeboden.

• De deelnemers mogen elkaar geen handen schudden en elkaar niet omhelzen.

• De medewerkers, studenten en de BuurtSportCoach helpt de deelnemers om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreekt de deelnemers
aan wanneer dat niet gebeurt.

• De medewerkers, studenten en de BuurtSportCoach houden 1,5 meter afstand van de deelnemers en vermijden lichamelijk contact.

• De medewerkers, studenten en de BuurtSportCoach volgt de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;

• De medewerkers, studenten en de BuurtSportCoach laat de deelneemsters niet eerder toe dan 15 minuten voor de starttijd van de clinic toe. De
deelneemsters vertrekken direct na afloop van de clinic.

• De medewerkers, studenten en de BuurtSportCoach zorgen ervoor dat er geen toeschouwers zijn bij de clinic zijn, tenzij dat in specifieke gevallen
noodzakelijk is, of dat zij minimaal 20 meter afstand houden.

EN UITERAARD :

• Blijft iedereen thuis als ze een van de volgende klachten hebben: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

• Blijf iedereen thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten;

• Blijf iedereen thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste
contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.

• Hoest en niest iedereen in haar/zijn ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes;

• Gebruikt iedereen haar/zijn gezond verstand;
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1 Voetbal Arena

Doel:

- Zo precies mogelijk de bal proberen te

schieten op de targets  in de gaten.

- Plezier, een voetbalfeestje bouwen.

- Kinderen en jongeren stimuleren om

(weer) te gaan bewegen.

- Reuring en aandacht creëren rondom

het EURO2020 in eigen stad

Opdracht:

1 persoon: 

● Probeer zoveel mogelijk target te raken
of fit lights uit te schieten binnen één
minuut. 

KERN(EN) VAN DE ACTIVITEIT

Regels: Tips: Differentiaties Score:

● Je krijgt 1 minuut
de tijd om de
targets te raken en
de fit lights uit te
schieten. Zijn de
kansen of tijd om
dan moet je
stoppen en de
score noteren op
de scorekaart.

● Als je een fit light
uit schiet krijg je
een punt. Heb je ze
alle 8 geraakt? Dan
krijg je 10 punten

1. 2 Spelers tegelijk
2. Regels
3. Speelruimte
4. Materiaal
5. Manier van scoren
6. Doelen

< 10 jaar, 3 meter

< 13 jaar, 5 meter

- De behaalde

punten worden

op de

scorekaart

genoteerd.

- 8 verschillende

targets geraakt

10 punten, dus

8=10.



ORGANISATIETEKENING van de kern van de activiteit Materialen

Stappenplan opzetten Voetbal Arena

1: Touw en zeil losmaken

2: Arena uitrollen

3 / 4: Achterkant bepalen en eventueel omdraaien, Achterkant is de kant van de slurf van de blower

5: helemaal uitvouwen

6: alle luchtgaten dichtmaken (achter 1, beide zijkanten en 2x bovenop de bogen)

7: Blower aansluiten

8: rits grond openen om naar de targets te kunnen lopen, deze weer sluiten als de targets geplaats

zijn

9/10: fit lights achter de targets plaatsen

_________________ Opruimen:

1: stekker van blower uit stroomkast, slurf losmaken van blower en stroomkast uit zetten

2: luchtgaten openen

3: Voetbal Arena 1 x dubbel vouwen

4: Daarna 2 buitenkanten naar het midden vouwen en dan weer beide buitenkant op het midden

leggen:

5: er een paar keer overheen lopen

6: de Arena oprollen, start zo klein mogelijk om het strakste resultaat te krijgen.

7: zeil er weer omheen doen en de touwen kruislings door de ringen steken en vastmaken

- Opblaasbare arena

- Blower

- stroomkast

- stroom haspel

- 1 bal

- koffer met 8 fit

lights met

klittenband en 1

tabblet.



2 Keepie- uppie

Doel:

- Voetbal meerdere malen van
lichaamsdelen laat stuiten zonder dat de
bal tussentijds de grond raakt. 

- Plezier, een voetbalfeestje bouwen.

- Kinderen en jongeren stimuleren om

(weer) te gaan bewegen.

- Reuring en aandacht creëren rondom

het EURO2020 in eigen stad.

Opdracht:

- Binnen 1 minuut zoveel mogelijk de bal hooghouden op het

matje.

KERN(EN) VAN DE ACTIVITEIT

Regels: Tips: Differentiaties Score:

● Op eigen wijze
hooghouden.

● 1 minuut lang
● Als de bal valt, bal

oppakken en verder
gaan met tellen waar je
gebleven was.

● Als het niet te druk is: 3
kansen.

1. Spelers
2. Regels
3. Speelruimte
4. Materiaal
5. Manier van scoren
6. Doelen

< 7 jaar, bal met touwtje

< 11 jaar, light-bal

>11 jaar, normale bal

Pro, tennis- of rugbybal

- Hoogst

aantal wordt

genoteerd

op de

scorekaart



ORGANISATIETEKENING van de kern van de activiteit Materialen

2 Keepie- uppie matten

2 voetballen

1 tennisbal

1 rugbybal

2 netjes met bal in touw



3 Flitsmeister

Doel:

- Wegschieten van de bal om dit zo

hard mogelijk het doel in te

schieten.

- Plezier, een voetbalfeestje bouwen.

- Kinderen en jongeren stimuleren

om (weer) te gaan bewegen.

- Reuring en aandacht creëren

rondom het EURO2020 in eigen

stad.

Opdracht:

- Zo hard mogelijk de bal schieten.

KERN(EN) VAN DE ACTIVITEIT

Regels: Tips: Differentiaties Score:

● Op eigen wijze
schieten

● 3 tot 5 kansen om zo
hard mogelijk te
schieten

Vlak langs de

snelheidsmeter

schieten, dan is de

score het hoogste.

1. Spelers
2. Regels
3. Speelruimte
4. Materiaal
5. Manier van scoren
6. Doelen

De hardste meting

wordt genoteerd

op de scorekaart



ORGANISATIETEKENING van de kern van de activiteit Materialen

- Snelheidsmeter

- 1 bal

- doel



4 Latje trap

Doel:

- Zo precies mogelijk schieten van de

bal om dit tegen de lat van het doel

aan te krijgen.

- Plezier, een voetbalfeestje bouwen.

- Kinderen en jongeren stimuleren om

(weer) te gaan bewegen.

- Reuring en aandacht creëren

rondom het EURO2020 in eigen stad.

Opdracht:

- Probeer in vijf pogingen zo vaak mogelijk de lat te

raken.

KERN(EN) VAN DE ACTIVITEIT

Regels: Tips: Differentiaties Score:

● Op eigen wijze
schieten

● 3 tot 5 kansen om
de lat te raken

●

1. Spelers
2. Regels
3. Speelruimte
4. Materiaal
5. Manier van scoren
6. Doelen

- De behaalde

punten worden op

de score kaart

genoteerd.

- Er kunnen

maximaal 5

punten worden

genoteerd.

ORGANISATIETEKENING van de kern van de activiteit Materialen

Doel

1 bal



5 = 60 seconds

Doel:

- Zo snel mogelijk dribbelen om alle

Fit Lights te raken.

- Plezier, een voetbalfeestje bouwen.

- Kinderen en jongeren stimuleren

om (weer) te gaan bewegen.

- Reuring en aandacht creëren

rondom het EURO2020 in eigen

stad.

Opdracht:

- Probeer binnen 1 minuut zo een hoog mogelijke score

te halen door zoveel mogelijk lichten te raken.

KERN(EN) VAN DE ACTIVITEIT

Regels: Tips: Differentiaties Score:

● Dribbel zo snel
mogelijk naar de Fit
Lights en tik deze
met de bal aan.

1. Spelers
2. Regels
3. Speelruimte
4. Materiaal
5. Manier van scoren
6. Doelen

- De Ipad geeft de

score aan

- De score na 1

minuut wordt

genoteerd op de

scorekaart



ORGANISATIETEKENING van de kern van de activiteit Materialen

9 matten

4 matten waar een fit light in

kan op de hoeken

5 dichte matten

Metalen frame

8 fit lights

4 fit lights voor in de mat

4 fit lights met kliksysteem

voor op het frame

1 plofbal / zaalvoetbal



6 Shoot and score

Doel:

- Schieten van de bal om dit zo

precies mogelijke in het mikdoel te

krijgen.

- Plezier, een voetbalfeestje bouwen.

- Kinderen en jongeren stimuleren

om (weer) te gaan bewegen.

- Reuring en aandacht creëren

rondom het EURO2020 in eigen

stad.

Opdracht:

- Probeer binnen 1 minuut zo vaak mogelijk te scoren in

een van de gaten.

KERN(EN) VAN DE ACTIVITEIT

Regels: Tips: Differentiaties Score:

● Je krijgt 1 minuut de
tijd om zoveel
mogelijk te scoren,
na 1 minuut stop je.

1. Spelers
2. Regels
3. Speelruimte
4. Materiaal
5. Manier van scoren
6. Doelen

< 10 jaar, 5 meter

< 13 jaar, 7 meter

>13 jaar, 9 meter

Het totaal aantal

punten (vermeld

naast de gaten)

wordt op de

scorekaart

genoteerd.



ORGANISATIETEKENING van de kern van de activiteit Materialen

2 Gatenborden

1 bal



7 Freestyle Clinics Streetkings

Doel:

- Oefenen van vette tricks die je kan

gebruiken voor op het voetbalveld.

- Plezier, een voetbalfeestje bouwen.

- Kinderen en jongeren stimuleren om

(weer) te gaan bewegen.

- Reuring en aandacht creëren rondom het

EURO2020 in eigen stad.

Opdracht:

- De Streetking trainer geeft aan wat je moet

doen.

KERN(EN) VAN DE ACTIVITEIT

Regels: Tips: Differentiaties Score:

Leer hier de beste trucjes
van de straat en gebruik
die bij je wedstrijden

Luister goed naar de

trainer, kijk wat hij doet en

doe hem zo goed mogelijk

Het is voor alle leeftijden en alle
niveau’s.

Meedoen is

belangrijker

dan winnen



8 Koppie koppie

Doel:

- Koppen van de bal om dit zo hard, ver en

precies mogelijk tegen een mikdoel te

krijgen.

- Plezier, een voetbalfeestje bouwen.

- Kinderen en jongeren stimuleren om

(weer) te gaan bewegen.

- Reuring en aandacht creëren rondom het

EURO2020 in eigen stad.

Opdracht:

- Probeer zo precies mogelijk de bal te koppen richting het

mikdoel.

KERN(EN) VAN DE ACTIVITEIT

Regels: Tips: Differentiaties Score:

● Op eigen wijze koppen.
● Je krijgt 30 seconde om

zoveel mogelijk punten te
scoren.

1. Spelers
2. Regels
3. Speelruimte
4. Materiaal
5. Manier van scoren
6. Doelen

- Mikken in een hoog/laag hoepel

- Mikken in een container

- Mikken op een bal op een pion

- Hoepel horizontaal en verticaal

als mikdoel.

- Als tweetal zoveel mogelijk keer

overkoppen

Je scoort 1 punt als

je raak kopt.

ORGANISATIETEKENING van de kern van de activiteit Materialen

5 Hoepels

1 Container

1 voetbal



9 INgooien

Doel:

- Ingooien van de bal om dit zo precies

mogelijk in of tegen het mikdoel te

krijgen.

- Plezier, een voetbalfeestje bouwen.

- Kinderen en jongeren stimuleren om

(weer) te gaan bewegen.

- Reuring en aandacht creëren rondom het

EURO2020 in eigen stad.

Opdracht:

- Probeer de bal vanuit verschillende afstanden in te gooien.

KERN(EN) VAN DE ACTIVITEIT

Regels: Tips: Differentiaties Score:

● Bal vanuit de nek
ingooien.

● Je krijgt 30 seconde of 5
worpen om zoveel
mogelijk punten te
scoren.

1. Spelers
2. Regels
3. Speelruimte
4. Materiaal
5. Manier van scoren
6. Doelen

- Mikken in een hoog/laag hoepel

- Mikken in een container

- Mikken op een bal op een pion

Punten zijn af te

lezen in de borden

met de punten

Kliko is 10 punten

ORGANISATIETEKENING van de kern van de activiteit Materialen

5 Hoepels

1 oranje rolcontainer

1 voetbal

5 puntenborden



10 Skills

Doel:

- Show your skills

- Dribbel het parcours

- Plezier, een voetbalfeestje bouwen.

- Kinderen en jongeren stimuleren om

(weer) te gaan bewegen.

- Reuring en aandacht creëren rondom het

EURO2020 in eigen stad.

Opdracht:

- Dribbel parcours uitzetten

- Vierkant vrij vak maken

Regels: Tips: Differentiaties Score:

● Maximaal 1 minuut bezig
zijn

- Andere bal Tijd bij

dribbelparcours

1 tot 10 bij een toffe

skill

ORGANISATIETEKENING van de kern van de activiteit Materialen

1 bal

1 set pilonnen



amsterdam.nl/euro2020

Scorekaart | Challenges

1. Voetbal Arena x

2. Keepie-uppie x

3.  Flitsmeister  km/u

4. Latje trap  x

5. Freestyle  ptn

6. Shoot and score  ptn

7. 60 seconds  x

8. Koppie koppie x

9. INgooien x

10. Skills 

Naam:  ___________________________

EK Voetbal on Tour
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Amsterdam 
sport samen

Wil je na deze activiteit verder sporten bij 
een sportclub? 
Heb je een stadspas of hebben je ouders moeite 
om sport te betalen? Dan kan de gemeente of het 
Jeugdfonds Sport (mee-)betalen aan het abonnement. 

Meer informatie op amsterdam.nl/svjeugd
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