
Atletiek 6-12 jarigen 

Tijdens dit uurtje sporten proberen we zoveel mogelijk verschillende atletiekdisciplines aan bod te 
laten komen. Je kan dit alleen doen of met iemand uit je gezin. 
Indien je dit alleen wil doen, probeer telkens (vb 5x) je eigen record te verbreken.  
Klik hier voor het filmpje! 

1. Hoogspringen 

Wat heb je nodig? 
- Een touw of rekker 
- Een landingsmat (matras of allemaal dekens op 

elkaar) 
- Eventueel een meter om te meten hoe hoog je 

geraakt 
- 2 stoelen of palen om het touw aan vast te maken 

 
Maak zelf een hoogspringlat door een touw te spannen 
tussen 2 bomen/stoelen/tafels. 
Zet een meter ernaast om te weten hoe hoog het touw 
gespannen is. 
Hoe hoog kan jij springen? 
 
Tips:  

- heb je geen touw? Maak een toren van dozen of kussen waar je moet overspringen. 
-  heb je geen tuin: gebruik een matras van je bed als landingsmat 

 

LET OP! Zorg voor een goede landingsmat  
Doe je dit in huis, hang het touw aan een vast voorwerp (niet aan een klink of lamp). Vraag je 
ouders om hulp indien nodig 

 

2. Hordenlopen 

Wat heb je nodig? 
- touw of rekker 
- paaltjes, stokken, kegels om op de grond te zetten 

 
Maak zelf een horde zoals in het filmpje door het touw/rekker aan de paaltjes/stokken/kegels / 
stoelen vast te binden. 
Loop zo snel mogelijk over de horden. 
Wie is het snelste van jullie 2? Of  als je alleen loopt, kan je je eigen record verbreken? 
 
Tips:  

- Je kan ook verschillende hordes na elkaar opstellen waar je telkens moet overlopen. 
 

 

 

https://www.facebook.com/vlaamseatletiekliga/videos/171344423894740/


 

3. Verspringen 

Nodig: 
- Een meter of een potje/kegel (of iets dat daarvoor kan 

dienen) 
- Obstakels om over te springen (dozen, matten, 

knuffels,…) 
 

Opdracht 1: Probeer zo ver mogelijk te springen en geen enkel 
obstakel aan te raken. 
 
Opdracht 2: Leg je obstakel (knuffel/doos/lat) altijd maar 
verder en verder. Over hoeveel dozen/knuffels kan je springe? 
 
Opdracht 3: Daag elkaar uit in zonespringen. 
Je legt een touw/rekker op vb 1m. Wie kan over 1m springen? 
Geraak je er beiden over dan verleg je het touw/rekker/doos 
met vb 20 cm … wie kan het verste? 
 
Tips:  

- Heb je een zandbak? Ideaal als zachte landing 
 

4. Kogelstoten 

Wat heb je nodig? 
- Bal of een rond voorwerp 

 
Opdracht 1: Wie kan het verst stoten vanuit stand met de bal/kogel? 

 

Opdracht 2:  Baak een zone af met een lint/touw/stok waarover je moet 

gooien met de bal. Kan je dit allebei? Leg de zone altijd maar verder en 

verder? Wie geraakt in zone 10? 

 

5. Coronische spelen 

Neem een kijkje bij de Coronische spelen -  een tienkamp gebaseerd op een atletiektienkamp, maar zo 

aangepast dat de tienkamp thuis uit te voeren is. 

 

Onderdeel 1,  Onderdeel 2  Onderdeel 3  Onderdeel 4  Onderdeel 5 

 Onderdeel 6  Onderdeel 7 Onderdeel 8 Onderdeel 9 Onderdeel 10 

 

 

 

https://youtu.be/vye7_CRkTfg
https://www.youtube.com/watch?v=OBeracxU9sg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0OwALWhSO2I8bhdjDtNKZ7sJtQ-dwtVeRwFclU8MKmsf3RcCtejouqcDc
https://www.youtube.com/watch?v=eSsjHt-GDGs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2jqnpcSXiEVORsWFDPVAt-Qn_Xtv8wpjcWkzMymfCxEiLINLJaq3h080A
https://www.youtube.com/watch?v=aCnE6jxalXs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2pdZN6768ov2xwfDjvV9VPUNIHjuf0U1qEOaRVP_I35GR3E1t0JzOPWEs
https://www.youtube.com/watch?v=FCXwiBare4Q&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0dy5weLk-EREWXB5JFkdo07t4ewd4s1wyXYDy1NxLaVi4fjfIP7ftWK_Q
https://www.youtube.com/watch?v=Jti8o8b94So&feature=youtu.be&fbclid=IwAR13NOO0SKVeciVgOLRHc9_5fwGoxcFQCmYvZG0F4qesjoCkUThBvRglX0E
https://www.youtube.com/watch?v=TraLN7eoFEA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2DHC5a3hOQfKO4PvKXgVYbrT6uLsR3l1l3ABWL4op4MSn5nWHhjMJ0BqU
https://www.youtube.com/watch?v=ANzcjNx7KRs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR26bva49vAu8XArwBdGqFBb7HgRt2uwXmZpeg1xPYBOXtmTVLSJcr0ESEQ
https://www.youtube.com/watch?v=LrxMWQfPzbk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR31LymzB4Db7mwaJeHHsBJyEusjqA1yWLg8dTHWVHI1a5-DJUIc2jDnZ_I
https://www.youtube.com/watch?v=hhyiuoKn7tI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR34Oda7rlWJ2BmoiwPySPrcTa6cI-8PUimUwNkAAZ1oR67mNmwbhy701jc

