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Hoe ziet voor jouw school
de Road to Rio eruit?
Deze zomer gaan onze topsporters in Rio de Janeiro excelleren
tijdens de Olympische Spelen (6-21 augustus) en Paralympische
Spelen (7-18 september) en gaat hun Olympische droom in vervulling.
Al deze sporters hebben met gymles op school een noodzakelijk
fundament gelegd voor hun huidige topsportcarrière. Veel scholen
gebruiken het Olympisch jaar om extra sportactiviteiten te
organiseren zodat leerlingen hun eigen talent voor sport kunnen
ontdekken of verdiepen. NOC*NSF heeft tal van Olympische
activiteiten en evenementen die uw school kan gebruiken voor een
eigen Road to Rio.
TEKST BERT RENKEMA EN GERDA OP HET VELD

Olympisch lespakket Rio2016
voor primair onderwijs
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Ook voor de Olympische Spelen van Rio 2016
heeft NOC*NSF weer een Olympisch lespakket
ontwikkeld. Dit pakket is bedoeld voor alle
groepen uit het basisonderwijs en kan door
docenten uit het primair onderwijs gratis worden gebruikt.
Projectleider Fabienne van Leeuwen van
NOC*NSF: “Met het lespakket ‘Rio 2016’ krijgen basisschoolleerlingen een uniek kijkje in de
wereld van de Olympische Spelen in het algemeen en die van RIO 2016 in het bijzonder. Zo
is er informatie te vinden voor het houden van
een spreekbeurt, Olympische filmpjes, een quiz
en diverse knutselopdrachten. Leerkrachten
kunnen er sportlessen, ontwikkeld door
sportbonden, downloaden en deze gebruiken tijdens de gymles. In het lespakket staan
de Olympische waarden excelleren, respect
en vriendschap, oftewel IK.JIJ.WIJ, centraal.
Kernwaarden die bovendien goed inpasbaar
zijn in de kerndoelen die worden gesteld aan de
docenten.”
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Het Olympisch lespakket Rio 2016 is te vinden
via www.nocnsf.nl/educatie

Olympic Moves, de grootste
schoolsportcompetitie
van Nederland
Om meer middelbare scholieren samen (meer)
te laten sporten zijn de KVLO, NOC*NSF,
Coca-Cola en Zilveren Kruis in 2003 ‘Olympic
Moves’ (voorheen: Mission Olympic) gestart.
Olympic Moves is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot de grootste schoolsportcompetitie
van Nederland. Het is een jaarlijkse competitie
tussen scholen uit het voortgezet onderwijs,
waarbij scholieren elkaar eerst regionaal en
daarna nationaal uitdagen om het nationale
kampioenschap voor scholen.
Het doel van Olympic Moves is om jongeren
tussen de 12 en 19 jaar binnen de schoolomgeving kennis te laten maken met diverse
vormen van sport en het plezier van samen
sporten te laten beleven. Er doen inmiddels
ruim 300 middelbare scholen, bijna de helft
van alle scholen in Nederland, mee. De motor

de doelstelling ook daadwerkelijk is behaald en
of de deelnemers ‘goud’ hebben behaald!


De Olympic
experience

achter Olympisch Moves zijn de bevlogen
vakdocenten LO in het land die al bij begin
van het nieuwe schooljaar starten met leerlingen enthousiasmeren om deel te nemen. Een
aantal van hen organiseert zelfs eigen Olympic
Moves-weken om deze schoolsportcompetitie
op school te promoten. Om hen te ondersteunen is dit jaar extra geïnvesteerd in ondersteunende materialen om inschrijven voor en
deelname aan Olympic Moves nog leuker en
makkelijker te maken. Alles is digitaal beschikbaar en kan kosteloos worden gedownload:
www.olympicmoves.nl
Gun jouw leerlingen ook deze eigen olympische beleving en schrijf in september in voor de
editie van het nieuwe schooljaar!

Samen voor Goud: Kandidaten
gezocht voor uniek project
Komend jaar gaat niet alleen Paralympic
TeamNL presteren. Ook mensen met een
beperking die nu nog minder of niet actief zijn,
worden uitgedaagd om op hun eigen niveau
‘goud’ te winnen. Deze (nog) niet-sporters
krijgen de kans deel te nemen aan een uniek
programma, waarbij ze gecoacht worden door
een paralympische topsporter. NOC*NSF helpt
de deelnemers bij het stellen van doelen. Na
een jaar sporten en bewegen wordt gekeken of

NOC*NSF is op zoek naar inactieve of pas
beginnende sporters met een beperking, die
op het gebied van sport en bewegen graag hun
grenzen willen verleggen. Ken jij potentiële
kandidaten voor dit unieke initiatief, of heb je
tips/goede ideeën, meld je dan voor 1 mei van
dit jaar bij grenzeloosactief@nocnsf.nl.

Volg TeamNL op weg naar Rio!
Via TeamNL.org, de TeamNL-app en social media
zijn alle sporters, teams en coaches die ‘on the
Road to Rio’ zijn, goed te volgen. Het gaat om
sporters en teams die samen met hun coaches
en sportbonden alles op alles zetten om de
kwalificatie voor Rio af te dwingen. Niet ieder-

Het gaat om sporters en
teams die samen met hun
coaches en sportbonden
alles op alles zetten om de
kwalificatie voor Rio af te
dwingen.
een in TeamNL is al zeker van deelname aan
de Olympische Spelen. Naarmate Rio dichterbij komt kwalificeren sporters zich en vallen
sommigen af. Op TeamNL kan iedereen zijn
favoriete sporter(s) volgen en aanmoedigen.
Maurits Hendriks, chef de mission Rio 2016:
‘Op www.teamnl.org en met de TeamNL-app
kan iedereen zien wat TeamNL op weg naar de
Olympische en Paralympische Spelen van Rio
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2016 mee gaat maken en wat de sporters er in
aanloop naar de Spelen allemaal voor moeten
doen’.
Op de TeamNL kalender wordt in samenwerking met de sportbonden bijgehouden aan
welke sportevenementen TeamNL meedoet.
Evenementen als de OKT’s (Olympische kwalificatietoernooien) begin maart in Nederland of
het EK Atletiek kunnen voor de sportklassen
van jouw school interessant zijn.
Mediapartners en de sportbonden zorgen
voor al het nieuws rond TeamNL. Onder ‘Net
Binnen’ stromen die nieuwsberichten binnen. Maak een eigen inlog voor je school of
vaksectie en ontvang als je ingelogd bent onder
je eigen TeamNL-account bij ‘Uitgelicht’ een
persoonlijke nieuwsfeed.

Gerda Op het Veld is adviseur
jeugd,sport en onderwijs bij NOC*NSF
en redactielid van het KVLO Magazine
Lichamelijke Opvoeding
Bert Renkema is communicatieadviseur
van NOC*NSF.

Kernwoorden:
Olympische
Spelen,evenement,TeamNL,Olympic
Experiënce
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Contact:
gerda.ophetveld@nocnsf.nl

Beleef de Spelen van Rio 2016 bij
de Olympic Experience in Den Haag!
Iedereen die de Spelen van Rio 2016 optimaal
wil beleven maar geen mogelijkheden heeft om
naar Brazilië af te reizen, kan deze zomer naar
Den Haag. Tijdens de Olympische Spelen van
Rio wordt op het sportstrand van Scheveningen
de ‘Olympic Experience Den Haag 2016’ georganiseerd. Een event dat plaatsvindt van 5 tot
en met 21 augustus en is bedoeld voor iedereen
die vanuit Nederland de Spelen van Rio optimaal wil beleven.
De Olympic Experience biedt sportfans jong en oud -, gezinnen, sportclubs en het
bedrijfsleven de kans om op het strand van
Scheveningen de Olympische Spelen en de
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verrichtingen van TeamNL optimaal te beleven.
Het Scheveningse strand verandert dan in een
Olympisch Rio met allerlei activiteiten die zijn
gericht op sport doen, sport kijken en sport
beleven. Het concept is bedacht door sportmarketingbureau TIG Sports.
De Olympic Experience biedt overdag ruimte aan 4.000 bezoekers en ’s avonds aan zo’n
3000. Overdag kunnen ze zelf allerlei sporten
beoefenen, onder begeleiding van meer dan 20
verschillende sportbonden. Een mooie zomer-

Tijdens de Olympische
Spelen van Rio wordt
op het sportstrand van
Scheveningen de ‘Olympic
Experience Den Haag
2016’ georganiseerd
activiteit voor leerlingen maar ook als uitje voor
jezelf of samen met collega’s of je gezin. In de
namiddag en avond kunnen bezoekers live de
Olympische Spelen volgen op grote tv-schermen
en TeamNL aanmoedigen, inclusief voor- en
nabeschouwingen, entertainment en de aanwezigheid van oud-topsporters en Olympiërs. Ook
wordt er live geschakeld met onder andere het
Holland Heineken House in Rio.
Kaarten voor de Olympic Experience gaan in de
loop van dit jaar in de verkoop via www.olympicexperience.nl. De toegangsprijs voor volwassenen is 10 euro, voor kinderen en jongeren tot
18 jaar 5 euro.

