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SPORT
Het hoofd 
en de 
benen !

Dus, klaar om aan de competitie 
deel te nemen ?

Sport is niet enkel een zaak van sport beoefenen. 
Door deze tentoonstelling zult u uzelf kunnen testen en 
uzelf in de huid van een sporter verplaatsen. 

U zult echter ook de wetenschappen ontdekken die achter sport 
schuilgaan en van invloed zijn op de ontwikkeling van de sport : 
biologie, chemie, fysica, gezondheid, technologie, wiskunde en 
zelfs media. U zult de loop van de sportgeschiedenis kunnen 
volgen.

In dit boekje zult u enkele elementen terugvinden waarmee 
u rekening moet houden bij sportbeoefening.
Zich opwarmen, trainen, zich voeden, zich uitrusten, 
zich verzorgen en, voor het plezier, zich informeren... 



Hoe doet u dit ? 
Neem de pols, de binnenzijde met de aders 
naar u gekeerd. Druk met de duim op de 
aders; twee andere vingers (wijs- en midden-
vinger) ondersteunen de buitenzijde. Neem de 
tijd op: tel gedurende 30 seconden het aantal 
hartslagen. Vermenigvuldig met twee om het 
aantal slagen per minuut te bekomen.  

Meet vóór u begint uw polsslag.

Meet deze opnieuw na de oefening.

Voer om beurten de opwarmingsoefeningen uit 
voor spieren en hart die u door de virtuele 
coaches worden voorgesteld aan de ingang van 
de tentoonstelling. 

Zich opwarmen

Voornaam Mijn hartslag voordien Mijn hartslag nadien 

 Hartslagen/min Hartslagen/min

 Hartslagen/min Hartslagen/min

 Hartslagen/min Hartslagen/min

 Hartslagen/min Hartslagen/min

Wat zou volgens u de reden kunnen zijn dat uw polsslag verandert ?

Waartoe dient volgens u het opwarmen ? Geef ten minste 2 redenen :



Het advies van een 
specialist : nooit aan 
een training beginnen 
zonder opwarming !
Welke gewrichten werken wanneer men aan sport doet ?
Beweeg de verschillende delen van uw lichaam, koppel 
deze aan de bewegingen die deze u mogelijk maken, 
vervolgens aan de sport waarbij ze veel gebruikt worden.

Test bij uzelf: plooi uw pols en strek hem vervolgens terwijl u uw arm bevoelt om te zien 
welke spieren werken. U kunt dit verder visualiseren door op de tentoonstelling het geheel 
biceps/triceps te laten functioneren.  

Waarom werken de spieren meestal per twee ?

Het model geeft niet volledig de werkelijkheid 
weer. Teken in het schema hieronder, de plaats 
waar volgens u de biceps moeten bevestigd zijn, 
zodat ze de arm kunnen plooien en de triceps 
zodat deze de arm kunnen opspannen.

Om u te helpen kunt u het gedeelte van de tentoonstelling opzoeken waar de 
verschillende gewrichten zijn voorgesteld. Beweeg ze om te zien hoe ze werken. 

schouder  •

pols  •

voorarm  •

elleboog  •

•  buiging – strekken zonder rotatie •

•  in alle richtingen bewegen  •

•  naar voor/achter en links/rechts  •

•  hoog/laag  •

•  basket

•  schermen

•  speerwerpen

•  badminton

biceps

triceps



Voornaam   

Reflexenwand sec sec sec sec

Zuiver 
springvermogen cm cm cm cm

Geef 2 sporten waarvoor deze ontspanning van de spieren 
belangrijk is : 

Aan de reflexenwand, welk orgaan van het lichaam werkt 
het meest ?

Trainen

Als training, hier 2 oefeningen om te werken aan 
uw ontspanning  en uw reactietijd.Volg goed de 
instructies en schrijf uw resultaten in de tabel. 



Er is geen geheim mee 
gemoeid: hoe meer men 
traint, hoe meer men 
zijn prestaties verbetert.

Noteer ook de twee sporters waarvan 
de prestaties nooit werden geëvenaard. 

Wat is hun discipline ?

1/ sporter : 
 
discipline :

2/ sporter : 
 
discipline : 

Bestaan er onverbreekbare records ? 
Ontdek op het meest rechtse scherm van 
de mediawand, waarom de prestaties van 
Usain Bolt buitengewoon zijn :

Alles is mogelijk ! Sergueï Bubka was al 20 jaar
wereldrecordhouder polsstokspringen (6,14 m),
maar in februari 2014 werd de lat die op 
6,16m lag, overschreden door Renaud Lavillenie. 
Dit was in zaal maar in openlucht heeft nog 
niemand zo hoog gesprongen als Bubka.



Noteer 3 gegevens over de drank van de sporter :

Zoek op de wand de quiz met 
betrekking tot de voeding van 
de sportbeoefenaar. 
Beantwoord de vragen.  

Voeding

En twee gegevens over zijn ideale voeding : 

Vul hier de 
score van 
uw team in :

En wat hebt u deze morgen gegeten ?



Om prestaties te kunnen 
leveren heeft ons lichaam 
energie nodig. Maar niet 
eender welke !

Ga naar de weegschaal en geef om 
de beurt de verschillende metingen 
in waarmee uw ideale gewicht kan 
worden bepaald.
Niet nodig om te noteren: deze 
informatie is strikt persoonlijk ! 

Ze maakt het mogelijk om uw profiel te bepalen...

Lees echter wel de conclusies !



Bekijk de baskets met 5 tenen.

Waardoor zijn deze geïnspireerd ?

Wat zijn de voordelen ?

Wat zijn de nadelen ?

Kies een andere schoen uit deze kast en leg uit waarom de nieuwe 
technologieën waarmee deze is uitgerust interessant zijn voor 
de sport of voor de sporter.

De uitrusting

Zoek de wand die verschillende soorten schoeisel
voorstelt. Bekijk, rechts in de uitstalkast, de 
schoenen die met de technologie zijn geëvolueerd.



De periode van zware ijzeren 
fietsen en houten polsstokken ligt 
reeds ver achter ons: de techniek 
heeft ze achterhaald...
Maar de meningen zijn soms verdeeld over de technologieën. 
Zoek op de mediawand de tekst “Verandert de technologie de 
spelregels ?” Welke polemiek is erop de Olympische Spelen 
van Peking in 2008 losgebarsten ?

Ga nu naar de “ballenzaal”, en vergelijk je lengte 
met deze van de basketbalspeler van de Spirous 
Demond Mallet. Zal het u lukken om te scoren ?

Zich van goede uitrusting voorzien is ook 
over de geschikte bal beschikken, zoals u 
op het scherm “Bounds en rebounds” ziet. 

Geef verschillende criteria waarmee men 
rekening moet houden om de bal te bepalen 
die het best past bij de regels van een sport : 



Maar sinds wanneer zien we sport op 
televisie ? Luister naar het commentaar 
op de “mediawand”.

Zich informeren

Noteer twee zaken die volgens u de kwaliteit van de sportuitzendingen 
hebben verbeterd.  

Kies op dezelfde wand een ander televisiefragment en geef dit weer :  



Wanneer men van een 
sport houdt, wil men ook 
de sportieve resultaten zien 
in zijn favoriete krant !

Nu is het jullie beurt: als jullie nu eens 
een sportjournalist waren ?

Wat zijn volgens u de 3 kwaliteiten die noodzakelijk zijn om  
een goede sportjournalist te zijn ?

1)

2)

3)

Neem juist ernaast de microfoon om misschien 
de nieuwe Michel Wuyts te worden ! 
Geef commentaar bij de match van Justine Henin, 
de Rode Duivels of de sprint van Usain Bolt.

Maak deze voor het TV1 journaal. Volg goed de instructies 
en kies titel, foto en samenvatting van het gebeuren.



De verzorging

Vul hier 
de score van 
uw team in :

Noteer hier de twee zaken die u zou willen onthouden :

1/

2/

Nu u meer weet over kwetsuren die u kan oplopen, oefen u in 
het sprinten door de goede houding aan te nemen zoals in de 
tentoonstelling werd aangegeven. 

Bent u Usain Bolt, jachtluipaard of schaap ?

Zoek op witte wand de quiz met titel “Craaac, 
crash, boum, bang !”



Bekend of minder bekend 
sporter, om zijn sport te 
blijven beoefenen moet 
men zich verzorgen.

Wat is de tijd van Usain Bolt op de 100m ?

voornaam :                                    tijd :

voornaam :                                    tijd :

voornaam :                                    tijd :

voornaam :                                    tijd : 

Wat is het belangrijkste om goed te sprinten ?

Waar hangt uw soepelheid van af  ?

Waarmee kan men ligamenten vergelijken ? 

Waaruit bestaan ze ?

      niet echt      matig      eerder      super      ongelooflijk      SOEPEL

     niet echt      matig      eerder      super      ongelooflijk      SOEPEL

     niet echt      matig      eerder      super      ongelooflijk      SOEPEL

     niet echt      matig      eerder      super      ongelooflijk      SOEPEL

Voornaam

Vind het spel “Stijf als een hark” en meet 
uw soepelheid.

Wat is de uwe ?

Omcirkel uw resultaat in deze tabel : 

gewrichtsbanden



in de klas…

Hier komen enkele vragen over sport en 
zijn gebruiken. Kies één van deze thema’s 
en doe enkele opzoekingen om een debat 
in de klas te kunnen voeren.

Het vervolg 

Het beeld van sporters, een gat in de markt dat winstgevend is ! Kleren, 
polshorloges, auto’s en schoonheidsproducten : grote merken doen beroep 
op beroemde sporters om meer te verkopen. Wat denkt u hierover ?



Van het ophemelen van het Franse “zwart-blank-bruin” 
voetbalteam dat het WK won in 1998, tot het gooien van 
bananen naar gekleurde spelers door racistische supporters; 
kan men vooroordelen door sport bestrijden ?

De zucht naar succes en prestatie, de druk 
van trainers en de enorme sommen geld voor 
de overwinnaars: waarom speelt men vals ?

Bestaan er jongens- en meisjessporten ? Een meisje dat 
voetbalt en rugby speelt, of een jongen die leert dansen, 
vindt u dat raar ?



Plan

opwarming

gewrichten

training

perszaal

zaal voor balsporten
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