LE SBRI E F

VERZIN JIJ EEN ZOTTERE
SPORT DAN ZWERKBAL
VOOR DREUZELS?
Wil je bij de gymles wel eens wat anders doen dan softbal?
Probeer eens een potje oorschelpelastiekschieten of zwerkbal. In Nederland zijn voetbal, hockey en tennis de meest
beoefende sporten. Maar er is meer. De leerlingen maken
kennis met enkele bijzondere spelvormen en kijken of ze dit
net zo goed kunnen als de ‘normale’ Nederlandse sporten.

Lesidee
• Vraag welke sporten de leerlingen
allemaal kennen. Zitten hier al een paar
bijzondere sporten bij? Laat de leerling
dan uitleggen wat deze sport ongeveer
inhoudt. Laat de leerlingen vervolgens
de tekst in Quest Junior lezen: hebben
ze wel eens van deze gekke sporten
gehoord?
• Vervolgens kunnen de leerlingen zelf
een ‘zotte sport’ bedenken, zoals
hovorug (een mix tussen hockey,
voetbal en rugby). Of weten ze een
andere gekke sport? Dit is hun kans
om het uit te proberen!
• Vervolgens wordt bepaald welke zotte
sporten onderdeel zullen worden van
de zottesportencompetitie. Je kan
de leerlingen zelf laten kiezen uit de
sporten uit Quest Junior en de lijst van
sporten die ze zelf hebben bedacht.
Het is wel handig om enkele randvoorwaarden te stellen. ‘Gewone’ sporten
mogen uiteraard niet, maar enkele zotte
sporten zijn misschien wat al te lastig
te doen (zoals het kaasrollen, sumo
worstelen of panjat pinang).
• Als alle sporten gekozen zijn, kan de
competitie beginnen! Verdeel de klas
in groepjes en laat ze een voor een de
spellen afgaan. Zorg ervoor dat elke
groep een ander schema heeft, zodat
de leerlingen steeds tegen een ander

team spelen. Aangezien de diversiteit
van de spellen waarschijnlijk vrij groot
zal zijn en het niet de bekende spellen
voetbal of softbal betreft, kan iedereen
een mooie bijdrage leveren aan het
team op het onderdeel dat hem of
haar het beste ligt!
• Als alle wedstrijden gespeeld zijn en
alle punten opgeteld, wordt de winnaar
van de zottesportencompetitie bekend
gemaakt! Natuurlijk helemaal leuk als er
dan ook een zotte beker te verdienen is.

MEER WETEN?
Van de meeste zotte sporten is wel redelijk te bedenken wat de bedoeling is, maar dreuzelzwerkbal
ligt misschien wat ingewikkelder. Daarom hier een link naar de spelregels.
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WEETJE
Dacht je dat alleen
andere landen gekke
sporten hadden?
Wat dacht je dan
van fierljeppen en
karbietschieten?

