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1. Hakken Billen

2. Wallsquat

3. Push up

4. Knie-heffen

5. Lunge

6. Crunch

7. Tik en Strek

8. Evenwicht

9. Plank

10. Triceps dip

11. Superman
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PSV Brainport beweegspel

Train en denk als een topsporter met het PSV Brainport beweegspel. Wie is de topscorer aller tijden van PSV? En waarom doe 

je een warming-up voor het sporten? Test je kennis op het gebied van voetbal en vitaliteit én kom meteen in beweging met het 

PSV Brainport beweegspel. Formeer met je vrienden, familie, klasgenoten of collega’s een zo sterk mogelijk team en neem het 

op tegen Mario Götze, Nick Viergever en andere PSV-spelers. Durf jij de uitdaging aan? Download en print het bordspel, bekijk 

de beweegvideo’s van de PSV-spelers en ervaar zelf met het beweegspel hoe leuk het is om te bewegen. Heel veel spel- en 

beweegplezier!

Speluitleg

• Maak twee teams.

• Kies een ‘Pion’ uit, knip deze uit en zet deze op plek 1. 

• Wie begint er? Tossen maar!

• Tos gewonnen? Dan krijg jij de eerste vraag van de tegenstander.

• De tegenstander mag een willekeurige vraag stellen. LET OP! Je mag zelf bepalen of je een Vitaliteit- of 

 een PSV-vraag gesteld krijgt.

 o  Vraag goed? Gefeliciteerd! Doe 30 seconden een oefening en ga een stap verder. Nu mag jij een vraag 

  stellen aan het andere team.

 o Vraag fout? Helaas... Je blijft op je plek en stelt een vraag aan het andere team.

• Herhaal tot je alle oefeningen hebt gedaan. 

• Ben je als eerste bij het doel en heb je de laatste vraag en oefening goed? 

Gefeliciteerd! Jouw team heeft gewonnen.

VAR

• Sta jij op een VAR-oefening? dan mag de tegenpartij extra goed kijken naar de uitvoering van de oefening!

• De tegenstander controleert of alle ‘vakjes’ afgevinkt kunnen worden.

• Klopt de oefening? Gefeliciteerd! Jouw team mag verder!

• Klopt de oefening niet? Helaas... Jouw team blijft staan!

Scheidsrechter

• Het spel kan zowel met als zonder scheidsrechter worden gespeeld.

 o Met scheidsrechter: de scheidsrechter controleert de oefening en mag de vragen stellen aan allebei de teams.

 o  Zonder scheidsrechter: de tegenpartij controleert de oefening en mag telkens een vraag stellen.

Oefeningen

Twijfel je over de uitvoering van een oefening? Scan de QR-code en bekijk de video.
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