
Doelstellingen voor deze les
DE KINDEREN
- Leren hoe je een goede fan kunt zijn
- Leren over schaatshelden 
- Regels van een sport supporter leren 

MATERIALEN
- Opdrachtkaart ‘fanbeleving’ 
- Materiaal om een ontwerp voor een spandoek te maken,    
  papier, potloden en stiften.
- Optioneel: Materialen op een spandoek te maken, zoals   
  doeken of vlaggen, grote vellen papier. Materialen om mee  
  te schrijven zoals stiften, maar verf kan ook. 

VOORBEREIDING
- Kopieer de bedrukte top 40-lijst zo vaak dat er in ieder 
  geval voor elk tweetal een kopie is.
- Zorg voor een ruimte voor de opdracht ‘Zweefstand’. 
  Voor deze opdrachten moeten de leerlingen voldoende 
  bewegingsruimte hebben. U kunt bijvoorbeeld naar het  
  gymlokaal gaan of u schuift tafels en stoelen aan de kant  
  zodat er voldoende bewegingsruimte is.

PLANNING
Inleiding (± 5 minuten)
Vraag ter introductie aan de kinderen of ze wel eens een 
sportwedstrijd of schaatswedstrijd op TV hebben gezien 
of zelfs live in een sporthal. Zijn ze fan van een sporter? Als 
kinderen niet fan zijn van een sporter laat ze vertellen of ze 
fan zijn van iets anders, bijvoorbeeld een popgroep of een 
televisieserie. 

Opdracht 1 tot 4  (± 30 min)
Opdracht 5  (± 15 min)

Fanbeleving

Inleiding
In Nederland hebben we heel veel toppers die goed kunnen 
schaatsen, dit zijn langebaan schaatsers, shorttrackers 
en kunstrijders. Deze schaatsers hebben op Europese 
kampioenschappen, Wereldkampioenschappen en zelfs op 
Olympische Spelen medailles gewonnen.

Opdracht 1: Welke kampioenen 
ken jij? Noem een aantal bekende 
schaatsers:
Eigen antwoorden.
Voorbeelden van bekende schaatsers zijn: Sven 
Kramer, Ireen Wust, Michel Mulder, Marrit 
Leenstra, Koen Verweij, Jorien ter Mors, Ronald 
Mulder, Sjinkie Knegt etc. 

Schaatshelden
Er zijn vele schaatsers die medailles gehaald hebben, welke 
schaatser is jouw held

Opdracht 2: Welke schaatser is jouw 
held, en leg uit waarom!
“Mijn held is …. Omdat; “
Eigen antwoord.



Naar de wedstrijd
Als fan kan je voor de televisie of op sociale media jouw 
held volgen, maar leuker is om jouw held in het echt te 
zien tijdens een wedstrijd! Maar hoe kan je een goede fan 
zijn voor jouw held?

Opdracht 3: Hoe kan je jouw held 
als echte fan aanmoedigen?

Spandoek ontwerpen
Als goede fan kan je een spandoek maken voor jouw held. 
Je kan op verschillende manieren een spandoek maken. 
Je kan speciaal een spandoek maken voor jouw held. Je 
kan een spandoek maken voor schaatsers uit jouw land, 
of een spandoek waar jij vandaan komt. Wie weet kom je 
wel op TV!

Opdracht 4: Spandoek maken 

a.  Van welk materiaal zou jij een 
spandoek willen maken? 
Doek, oude lakens, vlaggen, papier etc. 

b.  Wat heb je daar allemaal voor 
nodig? (bijvoorbeeld stiften?) 
 Stiften, potlood, liniaal, verf, glitters, foto van 
de sporter 

c.  Voor wie zou een spandoek willen 
maken?  
Eigen antwoord

d.  Maak een ontwerp van jouw 
spandoek: 
 Eigen ontwerp

Yell yell yell
Als goede fans kun je een yell maken waar misschien het 
hele stadion wel aan meedoet. Je kunt een yell maken om 
de sfeer erin te brengen, om iedereen aan te moedigen of 
een yell speciaal voor jouw held. 

Opdracht 5: Yell maken 

a.  Welke yell’s vanuit het stadion 
ken jij allemaal?

-   Heya Jan Bos! (vroeger ook Heya Jan Bols) 
‘Heya!’ is Noors voor ‘Hup!’

-  Olee! We are the champions
-  1!,2!,3! (bij 3 nederlanders op het podium)
-  Etc.. – Eigen antwoord

b.  Zijn dat allemaal yell’s om aan te 
moedigen of zijn er ook wel eens 
yell’s tegen de tegenstander? Wat 
vind jij daarvan? 
Eigen antwoord

c.  Zou jij een yell willen maken 
voor jouw held, of juist een yell 
die je de hele wedstrijd kunt 
gebruiken?  
Eigen antwoord 

d.  Bedenk nu zelf een yell voor 
jouw held…. 
Eigen antwoord

Opdracht 3: Hoe kan je 
jouw held als echte fan 
aanmoedigen?

Mag 
wel

Mag 
niet

Herrie maken tijdens de start x
Een spandoek maken x
Klappen na een goede sprong x
Klappen voor alle schaatsers x
Door het volkslied heen kletsen x
Knuffels of bloemen op het ijs gooien 
tijdens de wedstrijd. x
Selfies maken met de mascotte x


