
De grote
atletiek
thuis
challenge



Leuk dat 
je meedoet!
We gaan kijken of er een topatleet in jou
schuilt. Wat heb je nodig? Een meetlint of
rolmaat, een bal en een stopwatch. Er zijn vijf
opdrachten. Tussen de opdrachten in vind je
leuke fun facts over atletiek.

Ben je klaar voor de start? ...Af!



Zoveel mogelijk
knieheffingen
Doe zoveel mogelijk knieheffingen in 10
seconden tijd! Vraag iemand om de tijd én
het aantal heffingen bij te houden.

Opdracht 1

#sprint

Score:



Fun fact
Wist je dat er een heleboel atleten uit
Apeldoorn komen? De bekendste sprinter uit
Apeldoorn is Marije van Hunenstijn. Zij heeft
zich zelfs al geplaatst voor de Olympische
Spelen in Tokio!

#sprint



De muur zo hoog
mogelijk raken
Ga bij een muur staan en spring zo hoog
mogelijk in de lucht. Laat dit opmeten met
een rolmaat.

Opdracht 2

#hoogspringen

Score:



Fun fact
Het Nederlandse record hoogspringen is 1,94
meter bij de vrouwen en 2,3 meter bij de
mannen. Dat is nog hoger dan de deurpost in
jouw woonkamer!

#hoogspringen



Zo hoog mogelijk
een bal gooien
Gooi een bal zo ver mogelijk weg. Hoeveel
meter heb je de bal gegooid? Dat is je score.

Opdracht 3

#kogelstoten

Score:



Fun fact
Het Nederlandse record kogelstoten is 21,62
meter. Ter vergelijking: de Julianatoren is 24
meter hoog. Bijna even ver als dat de toren
hoog is dus!

#kogelstoten



Op je plaats
blijven rennen
Kijk hoe lang je dit volhoudt en laat je tijd
opnemen. Vergeet daarna niet even goed uit
te rusten en neem een glaasje water!

Opdracht 4

#hardlopen

Score:



Fun fact
De langste afstand die op de
indooratletiekbaan wordt gelopen is de 3000
meter. Dat is zo ver als van het Marktplein
naar Paleis Het Loo!

#hardlopen



Zover mogelijk
springen
Trek een lijn op de grond en probeer zover
mogelijk te springen als een kikker. Meet op
waar je landde met de hak van je voet.

Opdracht 5

#verspringen

Score:



Fun fact
Het wereldrecord verspringen staat op 8,95
meter. Dat zijn bijna 30 stoeptegels voor je
huis!

#verspringen



De uitslag van
jouw deelname
Trommelgeroffel....



Je bent 
een echte
topatleet!
Supergoed gedaan. Download via
uitinapeldoorn.nl/challenge
jouw diploma! Je kan een ouder/verzorger
vragen om je te helpen het diploma in te vullen.

https://www.uitinapeldoorn.nl/challenge
https://www.uitinapeldoorn.nl/challenge


Vond je het leuk om mee te doen? Neem dan
eens een kijkje bij AV’34, de Apeldoornse
atletiekclub.

Wist je dat het NK Indoor Atletiek op 20 en
21 februari plaatsvindt in Omnisport? 

De allergrootste Nederlandse topatleten
kunnen zich hiermee kwalificeren voor de
Europese Kampioenschappen en zelfs de
Olympische Spelen! Je kan de livestream
volgen via Omroep Gelderland.

Kijk op 
uitinapeldoorn.nl/nk-atletiek
voor meer informatie.

https://www.av34.nl/
https://www.uitinapeldoorn.nl/nk-atletiek
https://www.uitinapeldoorn.nl/nk-atletiek

