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Topsport heeft de kracht om te inspireren, te verbinden en om van te leren. Daarom hebben Almere City FC en 
Sportservice Flevoland de handen ineengeslagen om een Flevolands Olympisch lesprogramma te ontwikkelen. 
Dit lesprogramma is onderdeel van het Flevolands Olympisch Lespakket. Dit lesprogramma is op willekeurige 
momenten door leerkrachten in te zetten en is ontwikkeld voor de groepen 4 tot en met 8. Dit programma belicht 
uiteenlopende (sportieve) lessen, waarbij er aandacht is voor de drie Olympische kernwaarden: excelleren, respect 
en vriendschap. Ook is er lesmateriaal over de Spelen voor sporters met een handicap, de Paralympische Spelen 
(PS), beschikbaar. 

Het doel is om de Flevolandse kinderen op de basisscholen te inspireren met de kracht van sport. Bekendmaken met de 
Olympische Spelen, welke sporten er mogelijk zijn, wat voor land Japan is en hoe het leven van een topsporter eruitziet. 
Dit gebeurt door het aanbieden van lesmateriaal dat uit verschillende onderdelen bestaat. De onderdelen kunnen door de 
leerkrachten op een passend moment worden ingezet. Daarbij willen we de boodschap meegeven dat sporten, bewegen 
en beleven voor iedereen mogelijk moet zijn. 
Zoals in de inhoudsopgave te zien is, bevat dit lesprogramma vijf thema’s. De thema’s zijn zo ontwikkeld dat ze op 
elkaar aansluiten. Het is daarom wenselijk om de thema’s ook in deze volgorde te behandelen, maar dat is natuurlijk 
niet verplicht. Het is aan de leerkracht zelf om te kijken welk thema wanneer wordt behandeld. In de thema’s is geen 
onderscheid gemaakt in niveau. Het is aan de leerkracht om hierin te differentiëren en de lessen nét wat moeilijker of 
makkelijker te maken, zodat het passend is voor de klas. Bij elk thema wordt eerst een korte uitleg geven over wat het 
thema inhoudt. In deze uitleg staat ook aangegeven hoeveel tijd een thema ongeveer in beslag neemt.

De thema’s bestaan op hun beurt weer uit een aantal hoofdstukken, ook wel ‘parts’. De parts zijn onderdelen van het 
desbetreffende thema en behandelen een stuk van het grotere geheel. Ook deze parts zijn logisch ingedeeld, waardoor 
ze goed op elkaar aansluiten, maar ook hierbij geldt dat de leerkracht vrij is om te kijken welke hoofdstukken met de klas 
behandeld gaan worden.

Bij elk thema komen een aantal opdrachten aan bod. De opdrachtbladen zijn zo vormggeven dat ze direct uitgeprint 
kunnen worden, zodat de leerlingen er thuis ook mee aan de slag zouden kunnen. De uitleg voor de opdrachten is niet op 
het opdrachtblad te vinden, maar op de pagina daarvoor.

HANDLEIDING FLEVOLANDS OLYMPISCH 
LESPAKKET ALMERE CITY FC
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PART I  ‘HET ONTSTAAN VAN DE CLUB’
PART II  ‘ALMERE CITY FC LAAT VAN ZICH HOREN’
PART III  ‘PERSCONFERENTIE EN QUIZ’

Korte uitleg: De aftrap bestaat uit drie hoofdstukken. De leerkracht kan ervoor 
kiezen om niet alle drie de hoofdstukken uit te voeren. Wel is dit wenselijk, om 
enerzijds goed voorbereid de persconferentie in te gaan met de leerlingen en 
daarnaast gebruik te maken van de quiz. Ieder hoofstuk zal zo’n 45 minuten in 
beslag nemen, waarbij de leerkracht de leerlingen onderwijst in woord, geschrift 
én met beelden en opdrachten.

PART I - ‘HET ONTSTAAN VAN DE CLUB’

Voorlezen aan de klas: Almere City FC is de jongste Betaald Voetbal Organisatie (BVO) van Nederland. De eerste wedstrijd 
in het betaald voetbal werd gespeeld in augustus 2005. De club kent echter een veel langere geschiedenis. De oorsprong 
ligt in Amsterdam en neemt ons mee terug naar de jaren ’50 van 
de vorige eeuw. Wij pakken de historie echter op in 
1995, wanneer de club de overstap maakt vanuit 
de hoofdstad naar Almere.

Voor de leerkracht: 
Laten zien waar Almere ligt 
op de kaart van Nederland. 
En waar de oorsprong van 
de voetbalclub ligt, in onze 
hoofdstad Amsterdam.

DE AFTRAP -  DE GESCHIEDENIS VAN  
ALMERE CITY FC

Almere City FC is opgericht onder 
de naam ‘Zwarte Schapen’? En 
nog voordat het de huidige naam 
kreeg ook ‘Sporting Flevoland’ en 
‘FC Omniworld’ heette?!

Startopdracht voor de leerlingen: 
Wat weten jullie allemaal al van en 
over Almere City FC? Schrijf dit voor 
jezelf op en bepsreek dit met elkaar.
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FC Omniworld
Het vroegere ‘Zwarte Schapen’ is op dat moment net doorgedrongen tot de Hoofdklasse en voorzitter Richard Smith 
heeft grote ambities met de club. Om die ambities waar te maken is een verhuizing noodzakelijk. Het eerste jaar in Almere 
brengt niet waar iedereen vooraf op hoopt, want het eerste elftal degradeert. Een jaar later keert de club echter weer terug 
in de Hoofdklasse en in 1997 wordt de naam veranderd in Sporting Flevoland.

De gemeente Almere heeft dan al de plannen opgevat om aantrekkelijke topsporten in de stad te bevorderen. Naast 
sporten als volleybal en basketbal wil men een BVO in Almere hebben. Dat moet uiteindelijk gebeuren onder de naam FC 
Omniworld, onderdeel van het totale Omniworld sportproject. De naamswijziging komt net na de eeuwwisseling – in het 
jaar 2000 – tot stand. Vanaf dat moment wordt vol ingezet op het spelen 
van betaald voetbal.

Dat gaat met ups en downs, mede omdat Leefbaar Almere de 
grootste raadsfractie wordt. Dat is een politieke partij die zich op dat 
moment distantieert van de plannen voor betaald voetbal. Vanuit de 
private sector komen echter alsnog de financiële middelen om door 
te gaan, waarna de club in 2005 aan de voorwaarden van de KNVB 
voldoet om toe te treden tot het betaald voetbal.

De lastige beginjaren van FC Omniworld

Tumultueuze* entree
Het is 12 augustus 2005 en Almere staat even in het middelpunt van de belangstelling. De allereerste wedstrijd van FC 
Omniworld in het betaald voetbal staat op het punt van beginnen. Een afgekeurd speelveld gooit vlak voor het eerste 
fluitsignaal echter roet in het eten. Door flinke regenval is de kunstgrasmat in het toenmalige Mitsubushi Forklift Stadion 
onbespeelbaar geworden. Het debuut van de jongste betaald voetbalclub van Nederland wordt met een week uitgesteld.

“Dat was natuurlijk een heel zuur moment”, weet René ter Borgh, destijds voorzitter van de club en tegenwoordig 
erevoorzitter. “Een week eerder was het heel slecht weer en was het dak van de businessclub eraf gewaaid. Iedereen had 
hard gewerkt om ervoor te zorgen dat we alsnog konden voetballen. Onze debuutwedstrijd viel helaas toch in het water*, 
omdat tegenstander Veendam niet wenste te spelen op de afgekeurde mat. Toen werd echter ook de eendracht* binnen 
de club zichtbaar. We lieten ons niet kisten en reisden een week later met een paar volle supportersbussen naar Brabant 
voor de uitwedstrijd tegen FC Eindhoven.”

PART I - ‘HET ONTSTAAN VAN DE CLUB’ 

Hoe het begon. Van Zwarte Schapen naar 
Sporting Flevoland  
(Bron: Omroep Flevoland)

www.youtube.com/watch?v=U0WARVUXlyw

*tumultieus:  Bewogen 

*’viel in het water’:  Is tevens een Nederlands spreekwoord; =falen (een opzet, een voornemen, een plan), mislukken, niet doorgaan

*eendracht:   Wat betekent eendracht? ‘Een toestand dat je hetzelfde over iets denkt als een ander’   

Synoniemen: eensgezindheid, gelijkgestemdheid, overeenstemming. 

Eendracht maakt macht (als je hetzelfde wilt en samenwerkt, kun je veel bereiken)

96



#vuurvoorflevoland

PART I - ‘HET ONTSTAAN VAN DE CLUB’ 

Voor de leerkracht: Vraag leerlingen of 
zij weten waar op de kaart van Nederland de 
lichtstad Eindhoven ligt. Wijs het aan, mochten 
de leerlingen dit niet weten. Vraag meteen in 
welke provincie Eindhoven ligt.

De lastige beginjaren van FC Omniworld  
(Bron: Omroep Flevoland)

www.youtube.com/watch?v=3CbmZ2Ufwo8

In de lichtstad* maakt FC Omniworld op vrijdag 19 augustus 2005 alsnog zijn entree in het betaald voetbal. Dat gebeurt 
onder leiding van hoofdtrainer Jan Schulting. FC Eindhoven is uiteindelijk met 2-0 te sterk, maar de datum staat voor 
altijd gegrafeerd in de geschiedenisboeken. De eerste overwinning volgt op 16 september van datzelfde jaar. Op bezoek 
bij Fortuna Sittard wordt het 2-3. De club sluit het eerste seizoen in het betaald voetbal uiteindelijk af op de negentiende 
plaats, met 29 punten.

*lichtstad:   is een bijnaam voor de volgende steden: 

•  Parijs (hoofdstad van Frankrijk).  

•   Eindhoven, deze benaming wordt doorgaans aan Philips toegeschreven,  

maar is oorspronkelijk afkomstig van de in Eindhoven aanwezige luciferindustrie. 
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Voorlezen aan de klas:

Almere City FC
Een nieuwe stap in de geschiedenis van de club volgt met ingang van het  
seizoen 2010/2011. Vanaf dat moment gaat de club door het leven als Almere  
City FC. Daarmee wordt definitief afstand genomen van het project  
FC Omniworld. De nieuwe naam laat geen enkele twijfel bestaan* over  
de plek waar de voetbalclub zijn thuishaven heeft: Almere City.

Eerste periodetitel
Het tiende jaar in het betaald voetbal verloopt heel erg goed voor de Almeerders. Op 12 december 2014 wordt historie 
geschreven. Voor het eerst in de geschiedenis van de club wordt Almere City FC periodekampioen. Een 0-1 zege op bezoek 
bij Jong PSV volstaat. Met negen ongeslagen wedstrijden op rij zet Almere City FC de kroon op het werk. Mede door een 
fraaie comeback tegen FC Volendam (2-3), een historische zege bij Roda JC (1-4) en een goed slot tegen Jong PSV mag de 
champagne ontkurkt worden.

Bij terugkomst in Almere staat de parkeerplaats bomvol feestende fans. Met veel zang en vuurwerk wordt de selectie 
onthaald. De Bronzen Stier* is een tastbaar aandenken en de ploeg van trainer Fred Grim mag voor het eerst meedoen 
aan de play-offs om promotie. Daarin is De Graafschap over twee duels uiteindelijk te sterk voor City. In Almere wordt het 
1-1 en in Doetinchem staat na negentig minuten spelen dezelfde stand op het scorebord. In de verlenging trekken de 
‘Superboeren’ uiteindelijk aan het langste eind.

2016: Ongekende wederopstanding
Het succes in het seizoen 2014/2015 zorgt voor hoge verwachtingen. De teleurstelling is dan ook groot als onder leiding 
van Maarten Stekelenburg, de opvolger van de naar Jong Oranje vertrokken Fred Grim, de prestaties tegenvallen. In de 
winterstop staat City stijf onderaan met slechts veertien punten en de oefenmeester wordt ontslagen.
Jack de Gier volgt Stekelenburg op en onder leiding van de nieuwe hoofdtrainer doet Almere City FC wat niemand had 
verwacht. Het ene na het andere clubrecord wordt verbroken en de vierde periodetitel wordt in de wacht gesleept. Op 
bezoek bij FC Oss (1-2) verzekert de ploeg zich opnieuw van een Bronzen Stier en deelname aan de play-offs.

De daaropvolgende wedstrijden blijft Almere City FC punten pakken 
en op de slotdag van de competitie sneuvelt menig clubrecord. Jong 
PSV wordt in eigen huis met liefst 7-0 verslagen. Dat is de ruimste 
overwinning ooit van de Almeerders in het betaald voetbal. Het 
puntenrecord wordt aangescherpt naar 50 punten, 
met de achtste plaats wordt de beste eindklassering 
ooit behaald en het negatieve doelsaldo wordt 
weggepoetst.

PART II - ‘ ALMERE CITY FC LAAT VAN  
ZICH HOREN’

Startopdracht voor de leerlingen: 
Wat weten jullie allemaal al van en 
over Almere City FC? Schrijf dit voor 
jezelf op en bepsreek dit met elkaar.

*De Bronzen Stier is een prijs die je in ontvangst mag nemen op het moment 

dat je een periode wint in de competitie. Zo’n periode bestaat uit 9 of 10 

aaneengesloten competitiewedstrijden. Sinds het seizoen 2019-2020 is deze stier 

vervangen voor Het Bronzen Schild.

*laat geen enkele twijfel bestaan is tevens een 

Nederlands spreekwoord; wil zeggen dat iets 

heel duidelijk is (zonder twijfel).
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Ook in de play-offs komt de ploeg van De Gier goed voor de dag. In de eerste ronde wordt FC Emmen tweemaal 
verslagen. Zowel in eigen huis als in Drenthe wordt het 4-1 voor City. In de halve finale wacht een dubbele confrontatie 
met Eredivisieclub Willem II. Dat treffen gaat uiteindelijk over twee duels verloren. Toch is duidelijk dat de slapende reus is 
ontwaakt. Almere City FC is een tegenstander om serieus rekening mee te houden.

Springplank naar top
In het seizoen 2014/2015 speelt Vincent Janssen zich in de schijnwerpers. De spits, die door Almere City FC is opgepikt 
uit de A1 van Feyenoord, laat zich gelden met 19 treffers in de reguliere competitie. Hij heeft een groot aandeel in het 
veroveren van de periodetitel en is geliefd bij de fans. Het levert Janssen een transfer op naar AZ en de spits blijft zich 
razendsnel ontwikkelen.

Binnen een jaar haalt Janssen het Nederlands elftal. In de uitwedstrijd tegen Engeland maakt hij zijn debuut in Oranje, om 
op de heilige grond van Wembley* ook nog zijn eerste interlandgoal te noteren. Janssen is hot en in de zomer van 2016 
verkast hij voor een transfersom van boven de 20 miljoen euro naar Tottenham Hotspur.

De ontwikkeling van Janssen toont aan dat Almere City FC een fraaie springplank is naar de top.  
Jongens als Nordin Amrabat, Oussama Assaidi, Pablo Rosario, Soufyan Ahannach en  
Sylvester van der Water maken eenzelfde ontwikkeling door.

PART II - ‘ ALMERE CITY FC LAAT VAN  
ZICH HOREN’

Voor de leerkracht:  
Het Wembley Stadium (vaak kortweg "Wembley") is een stadion in de wijk Wembley in het 
noordwesten van Londen; Vraag voor de leerlingen: Waar ligt Londen? Het oorspronkelijke 
stadion werd geopend in 1923 en heette toen Empire Stadium. Van 2000 tot 2007 werd het 
stadion verbouwd. Dit was de duurste verbouwing ooit van een voetbalstadion. Sindsdien 
heeft het een capaciteit van 90.000, ongeveer 5.000 meer dan het oude Wembley.  
Het is daarmee het grootste stadion van Europa dat overdekt kan worden.

Voor de leerlingen: 
Wat weet jij van/ over Wembley?

Bijna promotie in 2018
(Bron: Omroep Flevoland)

www.youtube.com/watch?v=-i7WJwZjKSU
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Op rand van Eredivisie
Een nieuw hoogtepunt valt te noteren in het seizoen 2017/2018. Na een  
wisselvallige voetbaljaargang plaatst Almere City FC zich op de slotdag 
van de reguliere competitie dankzij een 2-0 overwinning op FC Volendam 
voor de play-offs om promotie. Nadat in de eerste ronde MVV wordt 
uitgeschakeld – mede door een hattrick van Damon Mirani – volgt een 
dubbel treffen met Eredivisieclub Roda JC. In het Yanmar Stadion* 
eindigt het duel met de Limburgers in een doelpuntloos gelijkspel, maar in 
Kerkrade slaat het team van trainer Jack de Gier toe. Silvester van der Water en Faris Hammouti bezorgen de Almeerders 
een 1-2 overwinning, waarmee plaatsing voor de finale van de play-offs wordt bewerkstelligd.

In augustus 2005 werd de bouw van het stadion voltooid en vlak voor de opening van het debuutseizoen in het betaald voetbal 
opgeleverd. In 2018 besloot Almere City FC, als eerste BVO, om het kunstgrasveld in te ruilen voor natuurgras. Het vorige 
hoofdveld vormt nu het hoofdveld van de Almere City Football Academy. Daar is een tribune gebouwd met een capaciteit van 
ongeveer 400 zitplaatsen.

Om de sportieve ambities waar te maken, onderging het Yanmar Stadion in de zomer van 2020 een metamorfose. Tijdens 
deze verbouwing zijn de hoeken van het stadion dicht gebouwd en ook het hoofdgebouw is uitbereid met meer business seats. 
Hierdoor is de maximum capaciteit nu 4.501 toeschouwers.

Het nieuwe Yanmar Stadion beschikt over een groot krachthonk en er zijn diverse break-outrooms gerealiseerd met uitzicht over 
het veld, die ook door externe partijen gehuurd kunnen worden.

Na oplevering van het nieuwe Yanmar Stadion is deze locatie meer dan alleen een stadion voor de betaald voetbalwedstrijden 
van Almere City FC. Dit stadion is een unieke locatie voor evenementen in de gemeente Almere.

De eerste confrontatie met de ‘Superboeren’ eindigt in een 1-1 gelijkspel, waarna de beslissing in 
Doetinchem zal vallen. Jerge Hoefdraad brengt City in het allesbeslissende duel nog wel op een 0-1 
voorsprong, maar uiteindelijk gaat de wedstrijd op de 
Vijverberg met 2-1 verloren. In de slotseconde wordt de bal na 
een scrimmage voor het doel van De Graafschap nog van de 
lijn gehaald. Slechts enkele centimeters waren de Almeerders 
verwijderd van de Eredivisie. Dat avontuur laat echter nog even 
op zich wachten

PART II - ‘ ALMERE CITY FC LAAT VAN  
ZICH HOREN’

Stad en club zijn klaar voor eredivisie
(Bron: Omroep Flevoland)

www.youtube.com/watch?v=KRK1lydD13U

*Yanmar Stadion De thuishaven van Almere City FC 

heet sinds juni 2015 het Yanmar Stadion. De ‘naming 

rights’ werden in maart 2018 verlengd. Yanmar Europa 

BV en Almere City FC maakten toen bekend het huidige 

lopende contract met drie jaar te verlengen.

Opdracht voor de leerlingen: 
De kernwaarden van Almere City FC zijn ‘Jong’, ‘Eigenwijs’ 
en ‘Ambitieus’. Schrijf voor jezelf op wat deze termen 
inhouden voor de club en ook voor jezelf?!
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Persconferentie (fysiek of online)

Selectiespelers en/of stafleden van Almere City FC gaan bij de deelnemende klassen op bezoek voor een heuse 
persconferentie. Kinderen uit de deelnemende klassen bereiden, samen met de leerkrachten, vragen voor de spelers voor. 
Uiteraard hoort hier een handtekening en een fotomomentje bij. 

Daarbij is het super interessant om te weten te komen of een speler graag FIFA21 speelt of een hele grote auto rijdt. 
Insteek moet vooral komen te liggen op gezondheid, vriendschap, excelleren en respect.

Wat is/ doet een profvoetballer van Almere City FC? Wat moet je ervoor doen en vooral voor laten?
Hoe word je gescout?

Hoe ziet een (trainings)week eruit? Met een link naar de verschillende afdelingen binnen de club (pers, commercie, 
maatschappelijk, etc.) en een link naar gezondheid i.c.m. voeding en beweging, vriendschap, excelleren en respect!

Hoe belangrijk is studie en een maatschappelijke carrière*?

PART III - ‘PERSCONFERENTIE EN QUIZ’

*Maatschappelijke carrière: Een loopbaan of carrière is de reeks van maatschappelijke posities die iemand achtereenvolgens inneemt 

(en ontwikkeling daarbinnen). Een loopbaan begint met het betreden van de arbeidsmarkt.
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Deze quiz is alleen af te nemen op het moment dat alle hoofdstukken over Almere City FC zijn behandeld 
door de leerkracht. Hiermee wordt de kans vergroot dat leerlingen antwoorden hebben op onderstaande 
vragen. 

1. Wat is de naam van het stadion van Almere City FC? 

2. Met welke trainer promoveerde Almere City FC in 2018 bijna naar de Eredivisie? 

3. In welke voetbaljaargang won Almere City FC haar eerste periodetitel? 

4. Wat is de grootste overwinning in de clubgeschiedenis van Almere City FC? 

5.  Welke (oud-) international van het Nederlands elftal was in het seizoen 2014/15 met 19 doelpunten topscoorder van  
de club? 

6. Wie is momenteel de aanvoerder van het eerste elftal van Almere City FC? 

7. In welk jaar werd FC Omniworld omgedoopt naar Almere City FC? 

8.  In 2018 werd ter nauwernood de finale van de Play-Offs voor promotie naar de Eredivisie verloren. Van welke ploeg werd 
verloren? 

9.  Waar of niet waar. In de huidige selectie van Almere City FC zitten spelers die bij Tottenham Hotspur, Inter Milan en 
Borussia Dortmund hebben gespeeld.

10. Welke oud-speler van o.a. Ajax en Valencia is momenteel de hoofdtrainer van het O21 elftal van Almere City FC? 

11. Hoe heet de (huidige) speler met de meeste officiële wedstrijden uit de geschiedenis van de club achter zijn naam?

Een ‘elftal-vragen’, met zowel meerkeuze als open vragen. Bij een gelijke stand bepaalt de 12e man (benaming voor supporters/ 
toeschouwers van de club) de winnaar van de Almere City FC quiz, in de vorm van een benaderingsvraag;
-  Gemiddelde leeftijd van de selectie?
-  Gemiddeld aantal toeschouwers dit seizoen?

QUIZ
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1. Wat is de naam van het stadion van Almere City FC? 

2. Met welke trainer promoveerde Almere City FC in 2018 bijna naar de Eredivisie? 

3. In welk voetbaljaargang won Almere City FC haar eerste periodetitel? 

4. Wat is de grootste overwinning in de clubgeschiedenis van Almere City FC? 

5.  Welke (oud-) international van het Nederlands elftal was in het seizoen 2014/15 met 19 doelpunten topscoorder van  
de club? 

6. Wie is momenteel de aanvoerder van het eerste elftal van Almere City FC? 

7. In welk jaar werd FC Omniworld omgedoopt naar Almere City FC? 

8.  In 2018 werd ter nauwernood de finale van de Play-Offs voor promotie naar de Eredivisie verloren. Van welke ploeg werd 
verloren? 

9.  Waar of niet waar. In de huidige selectie van Almere City FC zitten spelers die bij Tottenham Hotspur, Inter Milan en 
Borussia Dortmund hebben gespeeld.

10. Welke oud-speler van o.a. Ajax en Valencia is momenteel de hoofdtrainer van het O21 elftal van Almere City FC? 

11. Hoe heet de (huidige) speler met de meeste officiele wedstrijden uit de geschiedenis van de club achter zijn naam?

Een ‘elftal-vragen’, met zowel meerkeuze als open vragen. Bij een gelijke stand bepaalt de 12e man (benaming voor supporters/ 
toeschouwers van de club) de winnaar van de Almere City FC quiz, in de vorm van een benaderingsvraag;
-  Gemiddelde leeftijd van de selectie?
-  Gemiddeld aantal toeschouwers dit seizoen?

Yanmar Stadion

Jack de Gier

2014/15

Almere City FC - Jong PSV: 7-0 (29 april 2016)

Vincent Janssen

Ryan Koolwijk

2010

De Graafschap

Waar

Hedwiges Maduro

Damon Mirani
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Chefkok of Performance Trainer van Almere City FC vertelt over het 

belang van goede voeding in combinatie met bewegen. Zowel voor de 

profvoetballers bij Almere City FC als voor leerlingen en leerkrachten. 

Daarnaast wordt deze video gebruikt om de volgende opdracht toe te 

lichten (een meetbare doelstelling formuleren).

PART I  ‘BELANG VAN BEWEGEN EN GEZONDE VOEDING’
PART II  ‘CONDITIETEST’
PART III  ‘GEZOND ONTBIJTEN

Korte uitleg: De eerste helft bestaat uit drie hoofdstukken. De leerkracht kan ervoor kiezen om niet alle vier de 
hoofdstukken uit te voeren. Wel is dit wenselijk. Part I is een min of meer verplicht onderdeel in deze lessenreeks. Waarbij 
Part II en Part III een keuze is. Iedere hoofstuk zal zo’n 45 minuten in beslag nemen, waarbij de leerkracht de leerlingen 
onderwijst in woord, geschrift én met beelden en opdrachten.

PART I - ‘BELANG VAN BEWEGEN EN GEZONDE VOEDING’

Sporten en spelen is niet alleen leuk, maar ook nog eens erg gezond! En dat is best 
belangrijk. Want steeds meer kinderen in Nederland bewegen te weinig en eten 
dingen die niet echt goed voor ze zijn. Door beter na te denken over wat je eet en 
drinkt, kan je een stuk gezonder leven. En misschien wel net zo fit worden als een 
echte topsporter.

Samen met de klas lezen:
De leerlingen hebben net topsporters genoemd. Profvoetballers weten als geen ander dat veel bewegen en gezonde 
voeding goed voor ze is. Zo spelen ze beter, kunnen ze zich beter concentreren op de training en maken ze hierdoor 
meer doelpunten. Zij zitten echt niet met een zak chips de hele dag voor de televisie of achter de Playstation. De 
voetballers van Almere City FC gaan ons een handje helpen om beter op onze gezondheid te letten.

Op school moet je je het grootste deel van de dag goed kunnen concentreren. Maar dit lukt niet zomaar. Je moet 
rustig kunnen werken, je moet niet afgeleid worden door allerlei spulletjes op je tafel en je moet fijn kunnen zitten. 
Maar, niet alleen een goede werkomgeving is belangrijk voor je concentratie. Voeding, vocht en beweging zijn drie 
hele belangrijke dingen die je helpen bij goed opletten. Wie te weinig eet en drinkt, voelt zich slap en suf. Wie teveel 
en ongezond eet en drinkt, krijgt last van vermoeidheid of prikkelbaarheid. Daarnaast moet je voldoende bewegen 
om je conditie en afweersytseem op peil te houden. Want als die goed zijn, dan werken je hersenen het best en voel je 
je fris om je goed te kunnen concentreren.

HOE ZIET ‘DE EERSTE HELFT’ ERUIT?

Startopdracht voor de leerlingen: 
Wie kan er een paar topsporters 
noemen? Wat zouden zij allemaal 
moeten doen om zo goed te zijn?

Chefkok of Performancetrainer Almere City FC 
Over gezonde voeding in combinatie met bewegen

www.almerecity.nl
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We weten nu dat voeding en bewegen belangrijk zijn voor de concentratie en 
voor het krijgen van een gezond lijf. Maar hoe gaan we aanpakken dat we meer 
gaan bewegen en beter op onze voeding letten? We gaan nu zelf (individuele) 
doelen stellen. Zorg ervoor dat het doel ook haalbaar en meetbaar is! Met z’n 
allen elke dag naar de sportschool is geen haalbaar doel. Elke dag twee glazen 
water drinken op school is bijvoorbeeld meetbaar*.

PART I ‘BELANG VAN BEWEGEN EN  
GEZONDE VOEDING’

Grote bedrijven ook altijd 
met meetbare doelstellingen 
werken? Zij gebruiken hiervoor 
een speciaal model. Dit model 
noemen zij het SMART-model.
SMART staat voor:
S = Specifiek
M = Meetbaar
A = Acceptabel
R = Realistisch
T = Tijdgebonden

Opdracht:

Laat de leerlingen van iedere pijler (bewegen, vocht en voeding) minimaal één 
meetbare en haalbare doelstelling opschrijven.

Voorbeelden kunnen zijn:
-  Gedurende 3 maanden elke dag lopend of fietsend naar school;
-  Vier keer in de week alleen maar fruit of groenten eten in de ochtendpauze;
-  Maximaal twee uur per dag televisie kijken of achter de computer zitten;
-  Twee keer in de week met een paar klasgenoten afspreken om een half uurtje buiten te spelen;
-  Minimaal vier glazen water per dag drinken, waarvan twee op school;
-  Zes keer in de week minimaal twee grote opscheplepels groenten eten bij het avondeten;
-  Geen snoep, chips of koekjes op school eten;
-  Geen zoete frisdrank op school drinken.

Bewegen: 

Vocht:

Voeding:

105



#vuurvoorflevoland

Opdrachtblad:

Door het lopen van de Cooper Test krijg je inzicht in je conditie. De Cooper Test gaat als volgt: de leerlingen rennen 12 
minuten om een afgezet veld(je) heen. Je moet zoveel mogelijk rondjes proberen te lopen want het is de bedoeling de 
grootst mogelijke afstand te bereiken. Let op: er is geen goed of fout! 

Deze conditietest is tevens de 0-meting.

Voor de cooper-test kunnen de leerlingen best het volgende aandoen;
-  Fijn zittende schoenen waarmee je kan rennen en gymkleding. 
-  Een flesje water voor na het rennen.

Procedure: Vorm tweetallen en start met een goede warming-up. Persoon 1 begint met lopen en persoon 2 noteert 
hoeveel rondes er gelopen worden. Zijn de 12 minuten voorbij, dan stopt persoon 1 waar hij of zij op dat moment staat. 
Persoon 2 meet de gelopen afstand: het aantal volledige rondes, plus de gelopen afstand van de laatste ronde. Wat het 
totaal aantal gelopen meters betekent voor je VO2Max, kun je teruglezen in de daarvoor ontwikkelde tabel.

Stappenplan
1.  Zet een parcours uit van ongeveer 400 meter;
2.  Begin aan de warming-up van ongeveer 2 á 3 minuten op lage intensiteit;
3.  Start met de test en loop gedurende 12 minuten zo ver als je kan;
4.  Stop na 12 minuten op het punt waar je op dat moment staat;
5.  Meet de resterende afstand en tel deze bij je rondes op;
6.  Zoek in de onderstaande tabel de waarde die aansluit bij de 

afgelegde afstand.

Uitslagen: Aan de hand van de score (het aantal gelopen rondes) 
wordt een vergelijking gemaakt met een tweede coopertest om de 
vorderingen inzichtelijk te maken en de voortgang te zien. Hierbij 
kunnen kinderen dan ook inzien dat meer bewegen en gezonder 
eten helpt om de conditie te verbeteren.

Vervolg: Drie maanden later wordt deze test nogmaals gelopen door de leerlingen. Hierin zal dan bij een veelvoud van de 
leerlingen een verbetering zichtbaar zijn. Mede vanwege het naleven van de individueel gestelde doelen.

PART II - ‘CONDITIETEST’

Een motivatiefilmpje van een selectiespeler 
van Almere City FC voor de deelnemende 
kinderen.

www.almerecity.nl
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Een ontbijt zorgt ervoor dat je de dag goed begint. De leerlingen leren in deze 
les wat een goed en gezond ontbijt is. Vervolgens wordt er gekeken naar het 
ontbijtgedrag van de klas. 

Een goed ontbijt is heel belangrijk om je fit en gezond te voelen. Voetballers 
eten iedere ochtend een gezond ontbijt zodat ze genoeg vitaminen en 
mineralen binnen krijgen om er weer goed tegenaan te kunnen. Behalve dat het 
gezond is, is ontbijten ’s ochtends ook gezellig. Samen met je familie aan tafel 
voordat de drukke dag weer gaat beginnen. 

Belangrijk om te melden:
•   Een ontbijt zorgt ervoor dat je darmen weer wakker worden na een nacht rusten. 
•   Als je niet ontbijt wordt je bloedsuiker lager en daarom kun je je minder goed 

concentreren op school 

“Wat moet een goed ontbijt voor kinderen bevatten?” 
•  Graanproducten (volkorenbrood, muesli) 
•  Halvarine of margarine 
•  Melk en melkproducten (halfvol of mager) 
•  Vleeswaren (liefst mager) 
•  Fruit 

PART III - ‘GEZOND ONTBIJTEN’

Opdracht: Inventariseren van het 
ontbijtgedrag 

1.   Laat de leerlingen een lijstje 
samenstellen ‘wat eet je als 
ontbijt’. Na het invullen kun je 
samen inventariseren wie wat eet 
en drinkt. 

2.   Bespreek verschillende gezonde 
ontbijtjes (zie onderstaand)

3.   Laat leerlingen met de leerkracht 
afstemmen om hier een concept 
in te bedenken, door ontbijtjes 
met elkaar te delen (foto’s en/of 
video’s). 

Een filmpje van een selectiespeler van Almere City FC  
met een gezond ontbijt. Daarin de uitleg wat een  
gezond ontbijt inhoudt en waarom dit zo belangrijk is  
om de dag te starten.

www.almerecity.nl
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PART III - ‘GEZOND ONTBIJTEN’

Je begint de dag met een goed ontbijt. Niet zo’n ontbijter? 4 tips die het makkelijker maken:
1.   Neem de tijd om rustig van je ontbijtje te genieten. Als je in een hoog tempo je ontbijt naar binnen werkt proef je 

amper wat je aan het eten bent. 
2.   Zet de wekker een kwartiertje eerder als het je steeds niet lukt om te ontbijten. Als je houdt van zo lang mogelijk in bed 

blijven liggen, maak dan je ontbijt de avond ervoor en leg het in de koelkast. 
3.   Als je ’s ochtends niet zoveel trek hebt in een boterham kun je ook proberen of iets anders er wel ingaat, zoals 

havermoutpap of yoghurt met muesli en fruit. Eventueel kun je een deel van het ontbijt verschuiven naar het eerste 
eetmoment tussendoor. 

4.   Heb je écht moeite om ’s ochtends vroeg te eten? Neem je ontbijt dan mee naar school. In de eerste (korte) pauze neem 
je dan even de tijd om het ontbijtje tot je te nemen.
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PART III - ‘GEZOND ONTBIJTEN’
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1. Welke boter bevat het minste vet? 

A. Margarine  B. Halvarine  C. Roomboter

2. Welke vitamines zitten er in brood?

A. Vitamine B1 en B6 B. Vitamine D en B12 C. Vitamine A en C

3. Wat is belangrijk om te eten bij het ontbijt?*

A. Koolhydraten, want die geven snel energie

B. Vet, want die zorgt voor betere weerstand van het lichaam

C. Eiwitten, want die zorgen ervoor dat je sneller wakker wordt

*Belangrijk om te melden: Uiteindelijk heb je alle ‘energiesystemen’ nodig om te presteren. Dus ook vet en eiwitten. Maar om 

de dag op te starten zijn vooral koolhydraten belangrijk om in de ochtend in te nemen.

4. Wat zit er niet veel in brood?

A. IJzer    B. Koolhydraten  C. Vet

5. Alles bij elkaar geteld (kneden, rijzen en bakken) duurt het maken van een groot brood …

A. 1 uur    B. 45 minuten  C. Eén voetbalwedstrijd (90 minuten)

6. Welke kaas is het gezondst?

A. 20+ kaas  B. 30+ kaas  C. 48+ kaas

7. Volkoren brood wordt gebakken van …

A. Tarwebloem, roggemeel en havermout

B. Volkorenbloem

C. Van meel waarvoor de hele korrel (kern, kiem en zemel) wordt gebruikt

8. Hoeveel procent van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (zo’n 2000k per dag)  

levert een goed ontbijt gemiddeld?

A. 10-15 %  B. 5-10 %  C. 15-20%

9. Hoeveel sneeën brood moet je per dag eten volgens het 

voorlichtingsbureau voor voeding?

A. 1-2 boterhammen B. 3-5 boterhammen C. 6-8 boterhammen

10. Als je niet zo van brood houdt bij het ontbijt, maar wel gezond wilt 

ontbijten, wa kun je dan ook eten?

A. Krokante muesli met volle yoghurt

B. Muesli met magere yoghurt

C. Alleen een bakje yoghurt

QUIZ

Klassenontbijt
Organiseren van een klassenontbijt 
op school.
1.   Leerlingen nemen eigen (gezond) 

ontbijt mee
2.   Leerlingen nemen voor elkaar een 

gezond ontbijt mee
3.   Leerkracht neemt een gezond 

ontbijt mee voor de leerlingen

110



#vuurvoorflevoland

1. Welke boter bevat het minste vet? 

A. Margarine  B. Halvarine  C. Roomboter

2. Welke vitamines zitten er in brood?

A. Vitamine B1 en B6 B. Vitamine D en B12 C. Vitamine A en C

3. Wat is belangrijk om te eten bij het ontbijt?*

A. Koolhydraten, want die geven snel energie

B. Vet, want die zorgt voor betere weerstand van het lichaam

C. Eiwitten, want die zorgen ervoor dat je sneller wakker wordt

*Belangrijk om te melden: Uiteindelijk heb je alle ‘energiesystemen’ nodig om te presteren. Dus ook vet en eiwitten. Maar om de 

dag op te starten zijn vooral koolhydraten belangrijk om in de ochtend in te nemen.

4. Wat zit er niet veel in brood?

A. IJzer    B. Koolhydraten  C. Vet

5. Alles bij elkaar geteld (kneden, rijzen en bakken) duurt het maken van een groot brood …

A. 1 uur    B. 45 minuten  C. Eén voetbalwedstrijd (90 minuten)

6. Welke kaas is het gezondst?

A. 20+ kaas  B. 30+ kaas  C. 48+ kaas

7. Volkoren brood wordt gebakken van …

A. Tarwebloem, roggemeel en havermout

B. Volkorenbloem

C. Van meel waarvoor de hele korrel (kern, kiem en zemel) wordt gebruikt

8. Hoeveel procent van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (zo’n 2000k per dag)  

levert een goed ontbijt gemiddeld?

A. 10-15 %  B. 5-10 %  C. 15-20%

9. Hoeveel sneeën brood moet je per dag eten volgens het voorlichtingsbureau voor voeding?

A. 1-2 boterhammen B. 3-5 boterhammen C. 6-8 boterhammen

10. Als je niet zo van brood houdt bij het ontbijt, maar wel gezond wilt ontbijten, wa kun je dan ook eten?

A. Krokante muesli met volle yoghurt

B. Muesli met magere yoghurt

C. Alleen een bakje yoghurt

ANTWOORDBLAD QUIZ
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PART I  ‘WAT IS RACISME?’
PART II  ‘RACISME EN DISCRIMINATIE IN DE SPORT’
PART III  ‘SAMEN VOOR DIVERSITEIT’ 

Korte uitleg: De tweede helft bestaat uit drie hoofdstukken. De leerkracht kan ervoor kiezen om niet alle drie de 
hoofdstukken uit te voeren. Wel is dit wenselijk. Om deel te nemen aan Part III (het schoolvoetbaltoernooi bij Almere City 
FC) is het verplicht om minimaal één van de overige hoofdstukken te behandelen tijdens de tweede helft. Part I en II gaan 
zo’n 45 minuten in beslag nemen, waarbij de leerkracht de leerlingen onderwijst in woord, geschrift én met beelden en 
opdrachten. Part III, het schoolvoetbaltoernooi, wordt georganiseerd onder schooltijd waarbij een complete ochtend 
uitgetrokken dient te worden.

PART I - ‘WAT IS RACISME?’

Opdracht: Wat is racisme?
Deel blanco vellen A4 papier uit aan de leerlingen en vraag hen een lijst te maken met alle nare namen waarnaar ze ooit 
vernoemd zijn. Vraag de leerlingen daarna om een lijst te maken met de emoties die omschrijven hoe ze zich voelden toen 
ze werden uitgescholden. Geef de opdracht om het papier te verkreukelen (niet scheuren) en vraag hen om het propje 
papier op hun bureau te leggen. 

Vraag de leerlingen tegen het einde van de les of ze het papier glad kunnen strijken en om alle kreukels eruit te krijgen. 
Vraag of het papiertje er nu anders uitziet? Of ze de kreukels eruit kunnen krijgen? Was iemand vergeten dat het propje 
papier op hun bureau lag? Of was er iemand continue afgeleid door na te denken over het doel van het propje? 

Bespreek met de leerlingen dat dit propje papier symbool staat voor de effecten van racisme en het uitschelden van 
mensen. Herinneringen kunnen lang bij ons blijven en sommige vergeten we zelfs nooit. Leg uit dat racisme verschillende 
vormen kan aannemen en dat we allemaal mentaal en fysiek gekwetst kunnen worden. Iemand vandaag uitschelden 
kan in de komende jaren nog steeds van invloed zijn op die persoon. Het is dus van essentieel belang om mensen te 
behandelen op dezelfde manier waarop wij behandeld zouden willen worden. 

Het papiertje staat symbool voor de effecten die racisme en schelden op ons kunnen hebben. Herinneringen kunnen ons 
lang bijblijven en sommige verdwijnen nooit helemaal; net zoals de kreukels in je papiertje. 

HOE ZIET ‘DE TWEEDE HELFT’ ERUIT?

Wat is discriminatie? 

www.youtube.com/watch?v=jUbx-2M8Cuw

Meedoen is belangrijker dan winnen www.youtube.com/watch?v=t2G8KVzTwfw

Discriminatie en racisme in Nederland

www.youtube.com/watch?v=DNiOBfy0H0I
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Opdracht: Contract ondertekenen 

Ik beloof dat ik vanaf vandaag mijn best zal doen om: 
•   Actief tegen racisme te strijden: als je iemand discriminerende acties ziet nemen of kwetsende opmerkingen hoort 

maken, zeg er dan iets van. Leg ze uit wat je hebt geleerd tijdens deze lessen – racistisch zijn tegenover iemand 
vandaag, kan in de komende jaren nog steeds van invloed zijn op die persoon. Behandel anderen zoals je zelf graag 
behandeld wil worden. 

 
•   Anderen te accepteren zoals ze zijn: probeer anderen niet te beoordelen aan de hand van het uiterlijk. Verschillen en 

gelijkenissen tussen ons zijn niet altijd zichtbaar. Leer iemand eerst kennen en accepteer dat niet iedereen hetzelfde is. 

•   Open te staan voor anderen: accepteer dat niet iedereen dezelfde culturele achtergrond heeft en dezelfde 
overtuigingen en meningen deelt. Tegenwoordig leven we in een multicultureel Europa, er zal steeds meer diversiteit 
zijn binnen een gemeenschap. Soms is het goed om te ontdekken dat niet ieders cultuur zo anders is dan die van jou. 

•   Anderen uit te nodigen om deel uit te maken van mijn gemeenschap ongeacht zijn/haar huidskleur, religie, nationaliteit 
of cultuur. 

Kernboodschap:
Vertel de leerlingen dat als we niet discrimineren op de gronden of categorieën uit de activiteit, het ook niet logisch is 
om te discrimineren op basis van huidskleur, religie, nationaliteit en cultuur. Zorg ervoor dat de leerlingen begrijpen dat 
pesten vanwege de kleur van ogen geen racisme is. Maar dat het gevoel dat ze kunnen ervaren vergelijkbaar is met de 
gevoelens van iemand die racisme ervaart. 

Vooroordelen: 
Dit zijn meningen over iets of iemand waarvan 
we niet kunnen weten of ze waar zijn of niet. 
Bijvoorbeeld: meisjes kunnen niet voetballen. 

Discriminatie: 
Vooroordelen gaan over de manier waarop je 
denkt over iets of iemand, discriminatie gaat 
erom hoe je handelt. Discriminatie betekent 
dat je mensen anders behandelt omdat je een 
vooroordeel hebt. Bijvoorbeeld: je laat een van 
je klasgenoten die een hoofddoek draagt niet 
meedoen tijdens het spelen van een spel. 

Buitensluiten: 
Iemand niet laten meedoen of laten 
meebeslissen in een activiteit of beslissing.

PART I - ‘WAT IS RACISME?’

113



PART I - ‘WAT IS RACISME?’

De olympische eed is de tekst die tijdens de openingsceremonie van elke Olympische Spelen wordt 
uitgesproken door een sporter en een jurylid. Door het uitspreken van de eed beloven de sporters en de 
juryleden dat ze zich tijdens de Spelen aan de regels zullen houden.

Hoe de eed afgelegd dient te worden is geregeld in hoofdstuk 5 van het Olympic Charter. Hier staat 
voorgeschreven dat een sporter uit het organiserende land de eed uitspreekt namens alle sporters. De eed 
wordt uitgesproken in het Engels en luidt als volgt:

In the name of all the competitors I promise that we shall take part in these Olympic Games, respecting 
and abiding by the rules which govern them, committing ourselves to a sport without doping and without 
drugs, in the true spirit of sportsmanship, for the glory of sport and the honour of our teams.

Terwijl de sporter de eed aflegt moet hij de olympische vlag met zijn linkerhand vasthouden en zijn 
rechterhand opgestoken hebben. De vlaggendragers van alle deelnemende landen vormen een halve 
cirkel voor het podium waar de sporter die de eed aflegt op staat.

Videoboodschap van spelers van Almere City FC  
over racisme en discriminatie
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VOORBEELDOVEREENKOMST 
CONTRACT TEGEN RACISME
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Ik beloof dat ik vanaf vandaag mijn best zal doen om: 
•   Actief tegen racisme te strijden: als je iemand discriminerende acties ziet nemen of kwetsende opmerkingen 

hoort maken, zeg er dan iets van. Leg ze uit wat je hebt geleerd tijdens deze lessen – racistisch zijn tegenover 
iemand vandaag, kan in de komende jaren nog steeds van invloed zijn op die persoon. Behandel anderen zoals 
je zelf graag behandeld wil worden. 

 
•   Anderen te accepteren zoals ze zijn: probeer anderen niet te beoordelen aan de hand van het uiterlijk. 

Verschillen en gelijkenissen tussen ons zijn niet altijd zichtbaar. Leer iemand eerst kennen en accepteer dat niet 
iedereen hetzelfde is. 

•   Open te staan voor anderen: accepteer dat niet iedereen dezelfde culturele achtergrond heeft en dezelfde 
overtuigingen en meningen deelt. Tegenwoordig leven we in een multicultureel Europa, er zal steeds meer 
diversiteit zijn binnen een gemeenschap. Soms is het goed om te ontdekken dat niet ieders cultuur zo anders is 
dan die van jou. 

•   Anderen uit te nodigen om deel uit te maken van mijn gemeenschap ongeacht zijn/haar huidskleur, religie, 
nationaliteit of cultuur. 

Datum:

Naam:         Leerkracht:

Groep:  
 
Leeftijd:

Handtekening:      Handtekening leerkracht:

-----------------------------------------------------   -----------------------------------------------------

A
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Helaas komt racisme en discriminatie ook voor in sport. Hoewel sport 
mensen samen brengt, het is waarschijnlijk dat wanneer er racisme en 
discriminatie is in de samenleving, het ook zal voorkomen in sport. 

Voetbal is een sport die zeer toegankelijk is en een spel voor iedereen, 
ongeacht culturele achtergronden. Maar het betekent ook dat wat we 
zien gebeuren in het voetbal vaak een weerspiegeling is van wat er 
gebeurt in de samenleving. 

Helaas is er ook racisme en discriminatie in voetbalstadions. Een 
voorbeeld hiervan waar je waarschijnlijk nooit over na hebt gedacht, 
zijn liedjes die gezongen worden in stadions. Deze liedjes worden 
ook wel spreekkoren genoemd. Spreekkoren zijn dingen die voor 
langere tijd gezongen of geroepen worden. Het zingen of roepen van 
spreekkoren in voetbalstadions wordt vaak gezien als iets wat bij sport 
hoort. Maar onbedoeld kan het kwetsend zijn voor anderen. 

PART II - ‘ RACISME EN DISCRIMINATIE  
IN DE SPORT’

Het kabinet en voetbalbond KNVB hebben 
een groot plan gemaakt om racisme en 
discriminatie in het voetbal tegen te gaan. Het 
plan heet Ons voetbal is van iedereen.

www.youtube.com/watch?v=bLlXmua4wK0

‘Racisme? Dan voetballen we niet! Het Nederlands betaald voetbal 
kwam eind 2019 met een gezamenlijk statement tegen racisme.  
Met de boodschap "Racisme? Dan voetballen we niet!" lieten clubs uit 
de Eredivisie en Coöperatie Eerste Divisie - Keuken Kampioen Divisie 
hun afkeer horen tegen discriminatie en kwetsende spreekkoren op 
de tribunes. De actie leverde veel aandacht op, zowel nationaal als 
internationaal.’

www.youtube.com/watch?v=l7LTdzPUQKQ

Opdracht/ discussie:
Bespreek wat coaches, teamgenoten 
en fans kunnen doen tegen racisme op 
voetbalvelden. Je zou kunnen verwijzen 
naar de 'three-step procedure' dat wordt 
gebruikt in het professioneel voetbal. 
Deze procedure geeft de scheidsrechter 
de mogelijkheid om een wedstrijd stil 
te leggen als er een incident plaatsvindt 
omtrent racisme. Er zijn straffen die 
opgelegd kunnen worden voor racistisch 
gedrag, aangezien er geen plaats is voor 
racisme in voetbal, noch in de maatschappij.
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Deelname aan het schoolvoetbaltoernooi bij Almere City FC aan het 
einde van het schooljaar. Waarin Fair Play een grote waarde geniet 
om het toernooi te winnen en er geen ruimte is voor rasicme en 
discriminatie.

Uitgangspunt van dit toernooi is maximale participatie van alle 
kinderen in de klas en een nadrukkelijke koppeling met belangrijke 
thema’s als gezondheid en respect. 

Het bijzondere aan dit schoolvoetbaltoernooi is dat de gehele klas 
wordt betrokken. Naast de kinderen die de voetbalwedstrijden spelen, 
betrekken we actief de overige klasgenoten.  Zij leveren in een andere 
rol hun bijdrage aan de teamprestatie en mogelijk het winnen van 
ons toernooi. Misschien wel als verzorger, lid van de technische staf, 
journalist of steward. Of gewoon als supporter.

PART III - ‘SAMEN VOOR DIVERSITEIT’ 

Extra opdracht:
Een spandoekenwedstrijd, waarbij de 
deelnemende klassen worden uitgedaagd 
om een koppeling te maken met de 
hoofdstukken binnen dit lespakket.

Meer informatie? Of je klas inschrijven voor dit schoolvoetbaltoernooi bij Almere City FC kan door een email te sturen  

naar Patrick Posthuma, via pposthuma@almerecity.nl 
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PART I  WEDSTRIJDBEZOEK ALMERE CITY FC’ 
PART II  ‘KLEEDKAMERSESSIE’ 
PART III  ‘RONDLEIDING YANMAR STADION’
PART IV  ‘LIDMAATSCHAP KIDSCLUB DE EIGENWIJSJES’

Korte uitleg: De verlenging bestaat uit vier hoofdstukken. Het is geen must om gebruik te maken van de hoofdstukken 
tijdens de verlenging. De verlenging wordt gezien als terugkomdag. De terugkomdag is een extraatje, waarbij het 
lespakket op een waardige en leuke manier wordt afgeloten met de klas.

PART I  
‘WEDSTRIJDBEZOEK ALMERE CITY FC’ 
N.B. Op aanvraag en beschikbaarheid van 
wedstrijdkaarten.

De gehele klas brengt een bezoek aan het Yanmar 
Stadion, waarbij een wedstrijd van Almere City FC wordt 
bezocht. Almere City FC neemt hierbij de kosten voor de 
wedstrijdtickets op zich.

PART II  
‘KLEEDKAMERSESSIE’ 
N.B. Op aanvraag en beschikbaarheid, waarbij een 
fee van €2,- per deelnemer wordt gevraagd.

Altijd al eens een les/ sessie willen ervaren in de 
kleedkamer van het eerste elftal? Zo’n kleedkamersessie 
kan eventueel gecombineerd worden met ‘Part III De 
rondleiding’, al is dit afhankelijk van de beschikbaarheid. 
In een inspirerende omgeving, worden de leerlingen door 
medewerkers van Almere City FC op een motiverende 
manier toegesproken over ‘vriendschap en respect’, 
‘bewegen en gezonde voeding’ en ‘excelleren’. Almere City 
FC neemt hierbij de kosten voor de wedstrijdtickets  
op zich.

PART III  
‘RONDLEIDING YANMAR STADION’
N.B. Op aanvraag en beschikbaarheid, waarbij een 
fee van €2,- per deelnemer wordt gevraagd.

De klas komt op een afgesproken tijdstip naar het 
vernieuwde Yanmar Stadion en krijgt een exclusieve 
rondleiding, waarbij o.a. de kleedkamer van het eerste 
elftal, de stadion-speaker ruimte, de SHARP Businesslounge 
en het businessterras wordt aangedaan. Afgesloten 
wordt in de Fanshop, waarbij alle aanwezigen een mooie 
reductie voorgeschoteld krijgen voor de aanschaf van 
(gepersonaliseerde) merchandise van de club. Uiteraard 
hoort hier ook het ‘trekken van een gezonde snack uit de 
FEBO muur’ bij.

PART IV  
‘ LIDMAATSCHAP KIDSCLUB DE EIGENWIJSJES’

Leerlingen van alle deelnemende klassen hebben de 
mogelijkheid om (gratis) lid te worden van de kidsclub 
van Almere City FC, met alle voordelen van dien. Dit 
lidmaatschap is geldig tijdens het lopende seizoen. Bij 
verlenging van het lidmaatschap, voor het nieuwe seizoen, 
dient dan het huidige tarief betaald te worden (seizoen 
2020-21 á € 15,-).

Voor meer informatie zie ook www.almerecity.nl of neem 
contact op via info@almerecity.nl 

HOE ZIET ‘DE VERLENGING’ ERUIT?

#vuurvoorflevoland
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PART I  ‘WAT VIND IK LEUK EN WAAR BEN IK GOED IN’
PART II  ‘WAAR DROOM IK VAN’
PART III  ‘WAARMAKEN VAN MIJN DROMEN’ 

Korte uitleg: Het eindsignaal bestaat uit drie hoofdstukken. De leerkracht kan ervoor kiezen om niet alle drie de 
hoofdstukken uit te voeren. Wel is dit wenselijk, zeker gezien de opbouw in de verschillende hoofdstukken, waarin de 
‘passie’ en ‘dromen’ van de leerlingen worden samengebracht in een actieplan. Alle hoofdstukken nemen zo’n 45 minuten 
in beslag.

PART I  - ‘WAT VIND IK LEUK EN WAAR BEN IK GOED IN’

Opdracht voor de leerlingen: 
Schrijf voor een ander klasgenootje op, waar hij of zij goed in is in jouw ogen. Vertel dit vervolgens aan elkaar, waarbij het 
belangrijk is om elkaar hierin te complimenteren. Wat vind jij zo goed of leuk aan je klasgenootje?

Opdracht voor de leerlingen: 
Schrijf vervolgens op een papiertje waar jij goed 
in bent?! En waar je goed in wilt zijn of worden. 
Dit kan in de breedste zin des woords; dit kan 
dus zijn in het tonen van bepaald gedrag, manier 
van omgaan met … op sociaal vlak, maar ook 
op uitvoerend vlak in kwaliteit (bijv. goed in 
voetballen of goed in het werken met mijn 
handen als timmerman). Ventileer daarnaast 
waarom je daar goed in bent of wilt zijn?

HOE ZIET ‘HET EINDSIGNAAL’ ERUIT?

Wat is mijn passie? Hoe ontdek ik wat ik écht leuk vind om te doen?
Passie is een woord dat vaak gebruikt wordt, maar wat is het nu 
eigenlijk? Voor velen betekent passie dat je je hart volg, dat je doet 
wat je heel erg leuk vind om te doen en het iets is waar je heel 
gelukkig van word.

“In het woordenboek wordt de volgende definitie gegeven: zn v passie 
(-s mv) [ˈpasi] sterk gevoel van liefde;= hartstocht, bv: een passie voor 
waterskiën.”

Wat passie voor iemand is, is heel persoonlijk. Het is een deel van 
jezelf. Passie is een innerlijk verlangen. Met andere woorden kun je 
zeggen dat passie iets is dat je zielsgraag doet. Wanneer je bezig 
bent met je passie, vergeet je de tijd. De uren vliegen voorbij. Je 
vergeet alles om je heen als je met je passie bezig bent. En je bent 
bezig in het hier en nu; denkt niet aan gisteren of aan morgen. 
Als je klaar bent, geeft het je veel voldoening en plezier. Maar het 
levert je ook nog eens extra energie op.
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(bewaar deze passielijst, deze komt bij part 3 "Waarmaken van mijn dromen" nog aan bod)

1. WAAR BELEEF JE HEEL VEEL PLEZIER AAN?

Wat vind je nou echt heel leuk om te doen? Wat doe je graag op je werk en hoe besteed je graag je vrije tijd?  

Wanneer vliegt de tijd zonder dat je het door hebt?

2. WAT ALS JE GELD GENOEG HEBT OM TE DOEN WAT JE HET ALLERLIEFST WILT DOEN, WAT ZOU JE DAN GAAN DOEN?

Nu de andere kant op, stel; je hebt genoeg geld en kunt alles waarmaken in je leven, wat zou je dan gaan doen? Wat is de 

droom die je dan laat uitkomen?

3. WAT OF WIE INSPIREERT JOU; WAAR WORD JE ECHT HEEL ERG BLIJ VAN?

Waar gaan je ogen van stralen als je eraan denkt? En wil je meteen vol enthousiasme aan beginnen als je eraan denkt?

4. WAT ZIJN JE HOBBY’S?

Iedereen heeft hobby’s, jij ook. Aan welke hobby’s besteed jij heel erg veel plezier? En heb je er weleens aan gedacht om je 

boterham te verdienen met je hobby?

PASSIELIJST
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“Als ik groot ben, wil ik veel geld verdienen, zodat ik voor mijn familie kan zorgen.”  

“Ik wil graag carrière maken als reggaezanger.”  

“Het liefst word ik minister van Financiën.” 

“Ik wil gewichtheffer worden.”  
 
Zomaar een greep uit de verschillende dromen van kinderen. Als leerling heb je 
ongetwijfeld ook een droom.

Voorbeeld van een (top)sporter die haar droom heeft waargemaakt:

PART II - ‘WAAR DROOM IK VAN’ 

Opdracht voor de leerlingen:  
Waar droom je van?  
Leerlingen schrijven of tekenen 
in een wolkje hun droom op.
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'Durven dromen en doelen waarmaken, dat is topsport'. 
Olympisch zwemster Madelon Baans (39); "Het gaat om drie dingen als je sport.''

Motiveren
Met haar presentatie over de Olympische Spelen en haar eigen carrière wil Baans 
kinderen motiveren om voldoende te bewegen. Als kind had ze dezelfde droom als 
veel basisschoolkinderen. ,,Ik wist op jonge leeftijd al dat ik hard kon zwemmen en 
wilde steeds meer trainen. Uiteindelijk is het me gelukt om Nederlands kampioen te 
worden en mee te doen aan de Olympische Spelen.''

Hoewel de absolute top slechts voor een enkeling is weggelegd, heeft ze altijd 
geloofd in eigen kunnen. Dat is precies wat ze jullie mee wil geven. ,,Het gaat om 
drie dingen als je sport: 

"plezier, respect en samenwerking"  

Baans verklapt dat de Olympische gedachte op alle niveaus mogelijk is, ook als je de 
top niet haalt. ,,Het motto van de Spelen is sneller, hoger, sterker. Dat betekent dat 
je altijd je best moet doen om zo goed mogelijk te presteren. En soms is er wel eens 
iemand beter. Dat is lastig, maar je hebt gedaan wat je kon en dan heb je in ieder 
geval plezier gehad. Dat is ook sport. Durven dromen en je doelen waarmaken. Daar 
gaat het om."

PART II - ‘WAAR DROOM IK VAN’ 

Videoboodschap van een medewerker van Almere City 
FC over over het uitvoeren van zijn (of haar) passie op de 
voetbalclub. En de daaraan vastgekoppelde droom voor 
nu richting de toekomst en droom als kind. 

www.almerecity.nl
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Gastspreker in de klas of video-opname van Aziz Elmorabit 
(businessclublid Almere City FC en eigenaar van SHARP 
Flevoland). Aziz kan op een fantastische, motiverende manier 
zijn verhaal vertellen over het verwezenlijken van zijn droom in 
het ondernemerschap en vooral wat hij hiervoor allemaal heeft 
moeten doen en laten om succesvol te worden.

Leerlingen pakken hun ‘passielijst’ en geformuleerde droom erbij. 
Deze willen we graag samenbrengen. Door het beantwoorden van 
onderstaande vragen, aan de hand van een Persoonlijk Actie Plan 
(PAP), komen we steeds dichterbij. Op de onderstaande pagina is 
een printversie van het Persoonlijk Actie Plan te vinden.

Ter afsluiting, als motivatie, een extra boost voor leerlingen:

PART III - ‘WAARMAKEN VAN MIJN DROMEN’ 

Aziz Elmorabit (businessclublid Almere City FC en eigenaar van SHARP Flevoland). Aziz kan op een fantastische, motiverende manier zijn 

verhaal vertellen over het verwezenlijken van zijn droom in het ondernemerschap en vooral wat hij hiervoor allemaal heeft moeten doen 

en laten om succesvol te worden.

Videoportret NOC*NSF:  
Nicolien Sauerbreij, plezier en afzien; de 
Olympische Spelen Sochi 2014 

De gouden oefening van Epke Zonderland  
op de Olympische Spelen in Londen van 2012.  
Met commentaar van Hans van Zetten 

www.youtube.com/watch?v=Dlw7RQFwsU8 

www.youtube.com/watch?v=Rl39tGcMYrA
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1. HOE GA JE DIT WAARMAKEN?

2. WIE HEB JE HIERVOOR NODIG?

3. WAT HEB JE HIERVOOR NODIG?

4. WELKE STAPPEN MOET IK ONDERNEMEN OM DIT TE REALISEREN?

5. HOELANG HEB IK NODIG OM MIJN DROOM WAAR TE MAKEN?

PERSOONLIJK ACTIEPLAN
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Copyright © 2021 Sportservice Flevoland
Auteur: Sportservice Flevoland in samenwerking met Almere City FC en de Atletiekunie
Ontwerp: fresh focus

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde 
gegevensbestanden of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van  
Sportservice Flevoland.

Beperkte aansprakelijkheid
De op de website getoonde informatie wordt door Sportservice Flevoland samengesteld en met zorg bijgehouden. 
De informatie in het fysieke lespakket is ook met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie 
die op de website is gepubliceerd, of in het fysieke lespakket, onvolledig en/of onjuist is. Sportservice Flevoland is niet 
aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht 
verband houdt met de informatie op de webpagina’s en/of in het lespakket die niet juist, onvolledig en/of niet up-to-
date is of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen.

Bepaalde (hyper)links op de website en/of in het lespakket leiden naar websites buiten het domein van Sportservice 
Flevoland, welke geen eigendom zijn van Sportservice Flevoland, maar zijn louter ter informatie voor de bezoeker 
opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Sportservice Flevoland, hierdoor kan 
Sportservice Flevoland niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele 
producten of diensten die daarop worden aangeboden.
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