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Grunn lympics

Er zijn 5 'Grunnlympische' thema’s benoemt met verschillende disciplines. 

De sportcoach bepaalt in zijn omgeving de mogelijkheden in verschillende thema’s en disciplines.
 
De sportcoach kan één of meerdere vakken per gymles / NSA inrichten als dit past in het programma.

De deelnemers kiezen zelf op welke dicipline(s) ze een medaille willen scoren.

Bij elke discipline kunnen deelnemers 3 niveaus behalen; brons, zilver en goud.

Elke sportcoach kan een eigen scorelijst bijhouden binnen zijn/haar scholen.

Samen organiseren we de grootste sportdag ooit!

De sportcoaches organiseren met elkaar, op maat, de Grunn Lympics:

Uitvoering

5 thema's

"Huis voor de Sport Groningen wil met de Grunn Lympics alle kinderen in de provincie Groningen 
uitdagen om met plezier talenten te ontdekken in een door de Sportcoach gecreëerde uitdagende sport- 
en beweegomgeving, omdat wij geloven in de kracht van sport en bewegen voor een gezond Groningen."
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Sprint
Groep 3/4: 40 meter sprint
Groep 5/6: 40 meter sprint
Groep 7/8: 60 meter sprint

DUURLOOP
Groep 3/4: 4 minuten rennen
Groep 5/6: 4 minuten rennen
Groep 7/8: 6 minuten rennen

Hordelopen
Groep 3/4: 40 meter renenn met 4 horden
Groep 5/6: 40 meter rennen met 4 horden
Groep 7/8: 60 meter rennen met 4 horden

Hoogspringen
Groep 3/4: springen met een Schotse sprong
Groep 5/6: springen met een Schotse sprong
Groep 7/8: springen met een Schotse sprong  of Forbury Flop

VERspringen
Groep 3/4: vanaf springplank.
Groep 5/6: vanaf springplank.
Groep 7/8: vanaf springplank.

Werpen
Groep 3/4: vortex werpen
Groep 5/6: vortex werpen
Groep 7/8: vortex werpen

stoten
Groep 3/4: stoten met een mediceinbal 
Groep 5/6: stoten met een mediceinbal 
Groep 7/8: stoten met een kogel 

Slingeren
Groep 3/4: slingeren met een fietsband
Groep 5/6: slingeren met een fietsband
Groep 7/8: slingeren met een discus

 Brons
· 7.8 > sec. 
· 7,4 > sec.
· 10,2 > sec. 

 BRONS
· 825 > meter
· 850 > meter
· 1225 > meter

 BRONS
· 14 > sec.
· 13 > sec.
· 16 > sec.

 BRONS
· 0,80 > meter
· 1,00 > meter
· 1,20 > meter

 BRONS
· 2,60 > meter
· 2,90 > meter
· 3,10 > meter

 BRONS
· 12 > meter
· 15 > meter
· 19 > meter

 BRONS
· 4,00 > meter
· 5,30 > meter
· 5,20 > meter

 BRONS
· 10,00 > meter
· 12,50 > meter
· 14,50 > meter

 Zilver
· 7,2 > sec.
· 6,8 > sec.
· 9,7 > sec.

 ZILVER
· 875 > meter
· 900 > meter
· 1325 > meter

 ZILVER
· 13 > sec.
· 12 > sec.
· 15 > sec.

 ZILVER
· 0,90 > meter
· 1,10 > meter
· 1,30 > meter

 ZILVER
· 2,80 > meter
· 3,10 > meter
· 3,50 > meter

 ZILVER
· 13 > meter
· 18 > meter
· 23 > meter

 ZILVER
· 4,50 > meter
· 5,70 > meter
· 5,60 > meter

 ZILVER
· 11,50 > meter
· 14,00 > meter
· 16,00 > meter

 Medaille

 GOUD
· 7,6 > sec.
· 6,2 > sec.
· 9,1 > sec.

 GOUD
· 925 > meter
· 950 > meter
· 1425 > meter

  

 GOUD
· 12 > sec.
· 11 > sec.
· 14 > sec.

 GOUD
· 1,00 > meter
· 1,20 > meter
· 1,40 > meter

 GOUD
· 3 > meter
· 3,30 > meter
· 3,50 > meter

 Goud
· 14 > meter
· 21 > meter
· 26 > meter

 Goud
· 5,00 > meter
· 6,1 0 > meter
· 6,00 > meter

 GOUD
· 13,00 > meter
· 15,50 > meter
· 17,50 > meter
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Vloer
Groep 3/4: 

Groep 5/6: 

Groep 7/8: 

Ringen
Groep 3/4: 

Groep 5/6: 

Groep 7/8: 

Rekstok
Groep 3/4: 

Groep 5/6: 

Groep 7/8: 

  koprol voorover, streksprong.

 Brons
· Koprol voorover, streksprong, 

· Koprol, streksprong, koprol, stek- 
  sprong halve draai. 
· Zweefrol, koprol, (losse) rol, strek-
  sprong halve draai, radslag uit
  stand. 

 BRONS
· Zwaaien met 2-pas ritme in voor- 
  en achterzwaai. 
· Zwaaien met 2-pas ritme + halve 
  draai in en halve draai uit.
· Zwaaien met 2-pas ritme + halve 
  draai in en uit + gestrekte benen. 

 BRONS
· Spring aan tot stoeltjeszwaai, 2x  
  zwaaien en achter afspringen. 
  Uitduwen en voorover duikelen. 
· Borstwaartsom tot steun, uitduwen 
  en voorover duikelen. Ondersprong 
  met gestrekte benen.
· Borstwaartsom tot steun, uitduwen, 
  voorzwaai buikdraai, spring achter 
  af, ondersprong met gestrekte  
  benen.

 Zilver
· Rol voorover tot hurkzit, streksprong,  
  rol voorover tot hurkzit, streksprong. 
· Streksprong, rol voorover, strek-
  sprong halve draai, handstand.
· Handstand, zweefstand, rol voorover, 
  losse rol voorover, streksprong halve
  draai, voorhup radslag. 

 ZILVER
· Zwaaien met 2-pas ritme onder het
  ophangpunt. 
· Halve draai in, halve draai uit met 2-  
  pas ritme onder het ophangpunt. 
· Voor en achter een halve draai in, 
  voor een hele draai uit + 2-pas ritme.

 ZILVER
· Spring aan tot stoeljeszwaai, 3x 
  zwaaien en achter afspringen. 
  Uitduwen en voorover duikelen. 
· Borstwaartsom tot steun, uitduwen, 
  benen overheffen tot zit, duikel
  achterover. Ondersprong.
· Borstwaartsom tot steun, uitduwen, 
  voorzwaai buikdraai, 3x zwaaien,      
  spring achter af, ondersprong met 2-
  benige afzet.

 GOUD
· Rol voorover, streksprong, rol 
  voorover, streksprong halve draai. 
· Zweefstand, handstand, koprol  
  voorover, losse rol voorover, 
  streksprong halve draai, radslag. 
· Handstand, chassé loopsprong, 
  streksprong, rol voorover, halve 
  draai op 1 been, radslag of arabier. 

 GOUD
· Zwaaien met 2-pas ritme onder 
  ophangpunt + gestrekte benen.
· Halve draai in en halve draai uit, 
  2-pas ritme + gestrekte benen.
· Hele draai in, hele draai uit,
  2-pas ritme + gestrekte benen.

 GOUD
· Spring aan tot stoeljeszwaai, 3x 
  zwaaien en achter afspringen. 
  Borstwaartsom, uitduwen en  
  voorover duikelen. 
· Met 2-benige afzet borstwaartsom,
  overheffen tot zit, duikel
  achterover. Ondersprong met 2-
  benige afzet. 
· Spring aan met hulp naar hoge 
  ligger, 3x zwaaien, achter 
  afspringen, 1/2 draai sprong, met 2 
  benige afzet borstwaartsom lage  
  ligger, buikdraai, spring achteraf, 
  ondersprong met 2-benige afzet. .
 

Dicipline         Medaille
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CAT JUMP
Groep 3/4: 
Groep 5/6: 
Groep 7/8: 

KoNG
Groep 3/4: 
Groep 5/6: 

Groep 7/8: 

Bayo FLIP
Groep 5/6:
Groep 5/6: 

Groep 7/8: 

Palm SPIN kast
Groep 5/6:
Groep 5/6: 
Groep 7/8: 

Palm spin wall
Groep 7/8:
Groep 5/6: 
Groep 7/8: 

WALL Traverse
Groep 7/8:
Groep 5/6: 

Groep 7/8: 

Brons
Loop over de bank, klim op het
klimrek en spring met een ½ draai
op de mat. 

 

BRONS
Vanaf een springplank steun-
springen tussen 2 kasten door over
een los touw op navel hoogte. 

BRONS
Rustig aanlopen en inveren in de
trampoline, judorol over de lange
mat, landen op voeten.  

BRONS 
Rustig aanlopen en zitten of af-
zetten op de kast, voeten draaien
langs de muur, landen op de mat. 

BRONS
Zet na aanloop 1 hand op de 
 liggende mat en 1 hand op de
staande mat, loop langs de staande
mat en land op de liggende mat. 

BRONS
Loop over de bank, klim over de
dikke mat en spring af op de dikke
mat.

Zilver
Loop snel over een bank, klim
op het klimrek, spring op de
mat en rol over je schouder. 

ZILVER
Vanaf een springplank
steunspringen op een kast
(breedte) op navel hoogte. 

ZILVER
Aanlopen en inveren in de
trampoline, judorol met weinig
contact over de lange mat
landen op voeten. 

ZILVER
Aanlopen en steunen met je arm
of hand op de kast, voeten tegen
de muur en landen op de mat. 

ZILVER
Zet na aanloop 2 handen op de
liggende mat, loop langs de
staande mat en land op de
liggende mat. 

ZILVER
Spring vanaf springplank op de
kast, klim op de dikke mat en
spring af op de mat. 

GOUD
Ren over de bank, spring in het
klimrek, spring op de mat en
rol over je schouder.

GOUD
Vanaf een springplank
steunspringen over een kast
(breedte) op navel hoogte.
 

GOUD
Hard aanlopen en inveren in de
trampoline, judorol zonder
contact over de lange mat
landen op voeten. 

GOUD
Hard aanlopen, steunen op je
arm/ hand, benen langs de
muur en landen op de mat. 

GOUD
Zet na aanloop 2 handen en 1
voet op de staande mat, draai
met je benen langs de staande
mat en land op de liggende mat. 

Goud
Loop tegen de kast op en spring
gelijk op de dikke ma.t. Spring
af op de mat.  

Dicipline        Medaille
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Valbreken
Groep 3 t/m 8:G

roep 5/

Balans
Groep 3/4: 
Groep 5/6: 
Groep 7/8: 

Worpen
Groep 3/4:

Groep 5/6: 

Groep 7/8: 

 Brons
· Judorol achterover

 BRONS
· Keren en kantelen vanuit bokje.

· Keren en kantelen vanaf buik.

· Uitvoeren van en o-soto-gari.

 BRONS
· Samen oefenen waarbij Tori Uke 
  goed vasthoudt. 
· Samen oefenen waarbij Tori Uke 
  uit balans haalt en goed vasthoudt.
· Tori kan een ipponseoi-nage maken 
  lettend op balans verstoring en 
  begeleiden van Uke. 

 Zilver
· Judorol achterover + judorol 
  voorover

 ZILVER
· Keren en kantelen vanuit bokje 
  waarbij uke reageert.
· Keren en kantelen vanaf buik 
  waarbij uke reageert.
· Uitvoeren van en o-soto-gari 
  waarbij uke reageert.

 ZILVER
· Samen oefenen waarbij Tori Uke 
  uit balans krijgt en goed vasthoudt. 
· Tori maakt een o-soto-gari en 
  houdt Uke daarbij goed vast. 
· Tori kan vanuit beweging een
  ipponseoi-nage maken.
 

 GOUD
· Judorol achterover + judorol 
  voorover + zijwaartse rol
 

 GOUD
· Keren en kantelen vanuit bokje 
  in een randori vorm. 
· Keren en kantelen vanaf buik 
  in een randori vorm.
· Uitvoeren van en o-soto-gari 
  in een randori vorm.

 GOUD
· Tori maakt een o-soto-gari en 
  houdt Uke daarbij goed vast.  
· Tori maakt een o-soto-gari vanuit 
  beweging en houdt Uke goed vast.  
· Het kunnen toepassen van een  
  ipponseoi-nage in een randori.
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Voetbal 
Groep 3/4: 
Groep 5/6: 
Groep 7/8: 

Tennis
Groep 3/4: 
Groep 5/6: 
Groep 7/8: 

Basketbal
Groep 3/4: 

Groep 5/6: 

Groep 7/8: 

Tjoekbal
Groep 3/4: 

Groep 5/6: 

Groep 7/8: 

Gooien
Groep 3/4: 

Groep 5/6: 

Groep 7/8: 

springen
Groep 3/4: 
Groep 5/6: 
Groep 7/8: 

 Brons
· 5x hooghouden met stuit. 
· 20x hooughouden.
· 60x hoogouden.

 Brons
· 5x hooghouden met racket met stuit. 
· 20x hooghouden met racket.
· 45x hooghouden met racket.

 BRONS
· Dribbel op de plaats 10x rechts + 
  10x links.
· Dribbel op de plaats met 1 hand + 
  zitten en staan.
· Dribbel op de plaats met 1 hand + 
  liggen en staan. 
  

 BRONS
· Gooien en vangen zonder stuit 
  vanaf 2 meter.
· Gooien en vangen zonder stuit 
  vanaf 6 meter.
· Gooien van een tennisbal in een 
  pylon op een kast vanaf 12 meter. 

 BRONS
· Gooien van een foambal in een 
  open kast vanaf 3meter.
· Pylon op de grond omgooien met 
  een foambal vanaf 6 meter.
· Gooien van een tennisbal in een 
  pylon op een kast vanaf 10 meter.

 BRONS
· 10x touwspringen.
· 10x touwspringen + 2x kruiszwaai.
· 40x touwspringen op 1 been.

· 20x hooghouden met racket met stuit.
· 30x hooghouden + racket draaien.

 Zilver
· 10x hooghouden met stuit.
· 40x hooghouden.
· 80x hooghouden. 

 ZILVER

· 45x hooghouden waarvan 10x zijkant
  van het racket + racket draaien.

 ZILVER
· Dribbel met 1 hand, 10x links en 10x 
  rechts + 2x onder de benen door. 
· Dribbel met 1 hand + 1x liggen op de 
  rug en weer staan.
· Dribbel op de plaats met 1 hand + 5x 
  onder benen (voet op de grond) door.

 

 ZILVER
· Gooien en vangen zonder stuit 
  vanaf 4 meter.
· Gooien vanaf 6 meter + zitten en 
  weer staan + vangen.
· Gooien vanaf 8 meter + zitten en 
  weer staan + vangen.

 ZILVER
· Gooien van een foambal in een 
  open kast vanaf 4 meter. 
· Pylon op de grond omgooien met 
  een foambal vanaf 7 meter.
· Gooien van een tennisbal in een 
  pylon op een kast vanaf 12 meter. 

 ZILVER
· 20x touwspringen.
· 40x touwspringen + 2x kruiszwaai.
· 40x touwspringen + 2x kruiszwaai
  + 2x dubbelzwaai

 GOUD
· 20x hooghouden.
· 60x hooghouden.
· 100x hooghouden.

 GOUD
· 20x hooghouden.
· 45x hooghouden + racket draaien.
· 45x hooghouden verplicht boven-, 
  zij-, onderkant van het racket.

 

 GOUD
· Dribbel op de plaats met 1 hand + 
  1x zitten en weer staan. 
· Dribbel op de plaats met 1 hand + 
  2x liggen en weer staan.
· Dribbel op de plaats + 1x liggen op 
  de rug, draaien naar buik en staan. 

 GOUD
· Gooien en vangen zonder stuit 
 vanaf 6 meter.
· Gooien vanaf 6 meter + hele draai   
  maken + vangen.
· Gooien vanaf 8 meter + hele draai 
  maken + vangen.

 Goud
· Gooien van een foambal in een 
  open kast vanaf 5 meter.
· Pylon op de grond omgooien met 
  een foambal vanaf 8 meter.
· Gooien van een tennisbal in een 
  pylon op een kast vanaf 15 meter. 

 GOUD
· 20x touwspringen + 2x kruiszwaai.
· 40x touwspringen op 1 been.
· 50x touwspringen + 4x kruiszwaai
 + 4x dubbelzwaai

Dicipline         Medaille
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