
VIER JE VERJAARDAG MET SOCCERFUN ! 

U hebt zelf andere ideeën voor het verjaardagsfeestje? Een bosspel, een heuse zoek/oriënteringstocht, 

uitdagende watersporten,… Laat het weten en we kijken wat we kunnen doen! 

 

VOETBAL/SPORTAANBOD:  De workshops worden steeds afgesteld op de leeftijd van de deelnemers. 

 
 

Workshop 1 (60’ of 120’): “Messi kan hier nog iets van leren!” 
 

Voetballen, voetballen en nog eens voetballen. Gedurende 2 uur beleef je een waaier aan 

voetbalspelletjes, dribbeloefeningen, spel- en partijvormen en uiteraard passionele wedstrijdjes! 

Wie weet win je ook de superspannende PENALTYCUP! 

 

Workshop 2 (60’): “Zoef de haas, of is het een tijger?!” 
 

De longen uit je lijf lopen? Super snel en passend reageren op allerhande (en misschien ook wel 

verrassende) zaken! Bewegen op diverse manieren en in verschillende stijlen! Jij en je vrienden zijn 

sneller dan jullie schaduw? Dan is dit zeker iets voor jullie! 

 

Workshop 3 (60’ of 120’): “Allrounder eerste klas!” 
 

De Red Lions gebruiken je misschien binnenkort in hun hockeyteam? Of wie weet neem je straks deel 

aan het Belgisch kampioenschap Kubben? Of nog beter: je wordt gewoon een echte Amerikaanse 

honkbalspeler! Of je wil eens verrast worden door een ‘verrassingsport’… Het kan allemaal in dit 

omnisportpakket! 

 

Workshop 4 (60’): “Door het vuur voor elkaar!” 
 

Je vertrouwt je gasten op je feestje voor 100%. Je durft wel eens de acrobaat uithangen? Je hebt zin 

om je grenzen te verleggen en gaat geen enkele uitdaging uit de weg. Ook onbekende spelletjes zie je 

zitten! Ontdek het in dit spetterende uur! 

 

Workshop 5 (60’ of 120’): “Op recordjacht!” 
 

Samen met je vrienden ontdekken wie de grootste atleet is! Verspringen, hoogspringen, kogelstoten, 

sprinten,… je wil het allemaal leren en nadien opnemen tegen je vrienden? Het kan tijdens deze 

Olympische workshop waar deelnemen belangrijker is dan winnen (maar winnen toch heerlijk 

aanvoelt ;-) ). 

 

Workshop 6 (60’): “Colombus achterna!” 
 

Samen met je vrienden en vriendinnen kennis maken met een “reuzebal”, onder en boven een 

parachute kruipen, sluipen, springen…, op ontdekkingsreis gaan en spelenderwijs de wereld 

veroveren? Doe het allemaal en beleef een heerlijk uur! 

 

Workshop 7 (60’): “Kraak de Code!” 
 

Ben je een speurneus? Wil jij samen met je vrienden en/of vriendinnen aan de hand van diverse 

opdrachten de code kraken? Ga in deze actieve (spelletjes)workshop op zoek naar de juiste cijfers en 

ontdek de inhoud van de schat.  Samen sterk én slim! 

 


