
Stap 1: bedenk een activiteit
Stap 2: vorm een WhozNext team
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kom op met je sportideeën!

Whoz
next

Doe jij ook mee?



Sporten is leuk en supergezond. Natuurlijk kan sporten op de sportvereniging
en op school, maar misschien is dat net niet wat jij zoekt. Organiseer dan
gewoon je eigen sportactiviteit. 

WhozNext is een project voor jongeren die sport- en spelactiviteiten voor
jongeren organiseren. Je krijgt een coach om van jouw activiteit een succes te
maken. Samen met je coach maak je van je idee een actieplan en verzamel je
de mensen, materialen en euro's die je nodig hebt. WhozNext? 

Als we samen de schouders eronder zetten, kan er zoveel!

Wij willen in de buurt een pannaveldje. We zijn
bezig met een plan. Om nu al te kunnen spelen,
hebben we met onze coach van WhozNext een

opblaasbare kooi geregeld. 
We mochten 'm op het schoolplein neerzetten.

We hadden er muziek bij en broodjes. 
Het was een superleuke dag.

WAt is whoznext?

We hebben niet veel echte skaters in de
buurt. In de wijk staat een halfpipe maar

daar raak je snel op uitgekeken. 
Met WhozNext hebben we een dagtrip

 naar Burnside in Deventer georganiseerd.
 Een top skatepark. We hebben ook een

keer een eigen indoorpark gemaakt in een
slooppand. Vier dagen lang.

 Dat was echt gaaf!

 
Ieder jaar hebben we een sporttoernooi van
scholen tegen elkaar. Meestal voetbal. We

wilden eens wat anders. Met hulp van
WhozNext hebben we een zeskamp
georganiseerd. Met avonturenbanen,

buikschuiven en boogschieten. We mochten
alles zelf bedenken, dat was zo leuk!

Elk jaar in de herfstvakantie organiseren
we met WhozNext een zaalvoetbaltoernooi 
voor keten. Een aantal weken voor het zover

 is gaan we ervoor in training. 
We kijken er alweer naar uit.

Jongeren over WhozNext

Met Seppo als online beweeggame hebben we
een eigen game gemaakt met een route en

opdrachten. We hadden het extra leuk
gemaakt met een spannend verhaal. 

Je navigeert met GPS. De opdrachten waren
top. Alle kinderen uit mijn klas waren super

enthousiast. 


