
 

 

 

 

Doordat we de komende tijd nog even niet naar school kunnen, bieden wij jullie elke week een 

nieuwe challenge aan! Wij dagen jullie uit om zo veel mogelijk van deze challenges te voltooien, dus 

doe je best! Deze week staat het thema ‘Challenges op de vloer’ centraal. Een thema waarbij we 

gaan zien of jij ook op de vloer onze challenges kunt volbrengen!  
 

 

 

  

CHALLENGES OP DE VLOER – VOORTGEZET ONDERWIJS 
 
 

 

Omdat thuis zitten natuurlijk niet het leukste en actiefste is wat je kunt doen, dagen we jullie deze week uit 

om een aantal onderdelen van onze ‘Challenges op de vloer’ na te doen! Op de volgende pagina staan 

verschillende opdrachten die je kunt proberen. Kijk goed naar de video’s, veel succes! 
 

 



 

Materiaal 

Bal  

 

Opdracht 

1. Pak een bal waarmee je zowel bovenhands kunt spelen als 

kunt voetballen. Dit mag een volleybal of voetbal zijn. 

2. Ga op je rug liggen en speel de bal met de bovenhandse 

volleybaltechniek op.  

3. Speel de bal naar je voet toe en schop deze met de voet 

weer terug in je handen. Je mag de bal de eerste poging 

vangen! 

4. Probeer daarna de bal opnieuw omhoog en naar je voet te 

spelen. Wanneer de bal naar je voet gespeeld word schop 

je hem terug naar je handen en probeer je hem door te 

spelen. Zorg ervoor dat de bal gecontroleerd word en dat 

hij niet op de grond valt.  

5. Speel de bal daarna zo vaak mogelijk van je handen naar 

je voeten en weer terug. 

6. Hoe vaak lukt het jou om dit achter elkaar vol te houden? 

 

Bekijk hier het videovoorbeeld 

 

 

 

Materiaal 

1 wc-rol 

Timer 

 

Opdracht 

1. Zet de timer op 1 minuut en leg de wc-rol klaar zoals in het 

filmpje. 

2. Ga met je hoofd naar de wc-rol toe liggen en zorg er voor 

dat je eventueel een matje hebt waar je op kunt liggen.  

3. Start de timer en probeer binnen 1 minuut zo vaak 

mogelijk de wc-rol van de ene naar de andere kant te 

brengen. Kijk goed naar het filmpje voor een voorbeeld! 

4. Hoe vaak is het jou gelukt? 
 

Bekijk hier het videovoorbeeld 

 

 

WC-rol rollen             Hand/voet hooghouden 

CHALLENGES OP DE VLOER 

https://youtu.be/E_9PkEAMb6Q
https://youtu.be/gjmhM5jCFeY


 

 

CHALLENGES OP DE VLOER 

OPSTAAN MET EENBENIGE SQUAT 

Materiaal 

Kussen of matje 

 

Opdracht 

1. Ga met één voet naast je matje of kussen staan en ga met één knie op het matje of kussen zitten. 

2. Pak de voet van je geknielde been vast met je hand. 

3. Probeer zonder hulp van je handen in één keer rechtop te staan. 

4. De voet naast het matje mag niet meer verplaatsen tijdens je poging! 

5. Hoe soepel kun jij dit? 

 

Bekijk hier het videovoorbeeld 

 

 

https://youtu.be/fXmZlZNhG1w

